
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 22.05.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommuestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
048/18 Godkjenning av møtebok  
049/18 Delegerte saker i perioden  
050/18 Detaljregulering for Havnegården  
051/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
052/18 Detaljregulering for Myrveien 13 og 15  
053/18 Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling  
054/18 Endring av områderegulering for sentralskoleområdet 1841-

2012003  - Behandling før høring og utlegging til offentlig 
ettersyn 

 

055/18 Reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark  
056/18 Detaljregulering av Valnesfjord skole og flerbrukshall  
057/18 Søknad om reguleringsendring  
058/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av 

planprogram 
 

059/18 Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg  
060/18 Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette 

tanker, minirenseanlegg mv 
 

061/18 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 
2018 - 2020 

 

062/18 Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i 
Jakobsbakken, Sulitjelma 

 

063/18 119/1 Statskog - søknad om fradeling av areal til parkering 
Sjeidehusbakken 

 

064/18 Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd pga brudd på annet regelverk for 
jordbruksvirksomhet - org. nr. 975355489 Lars Erik Navjord 

 

065/18 Klage på størrelse på gebyr for behandling av søknad om 
konsesjon gnr. 84/17 i Fauske kommune 

 

066/18 Klungset utmarkslag -  Bruk av motorkjøretøy i forbindelse 
med fiskekultivering i Klungsetmarka - utvidelse av tidligere 
vedtak 

 

067/18 Robin Alstad m/flere - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

068/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark  



069/18 Terje Kristoffersen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

 

070/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 14.05.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/5179     
 Arkiv sakID.: 18/1060 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
048/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
30.04.2018 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 30.04.2018 1380044 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 30.04.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2018 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 

1 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Steinar Nymo AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling. 

Merknader til dagsorden: 

• Sak 41/18 behandles først på dagsorden. 
• Først befaring. 
• Steinar Nymo (AP): 

Signaler/uttalelser fra bygda ang. Løkåsåsen. Blir disse tatt med? 
• Rune Reisænen: 

Har fått søknad om helikopterløft i dag. Ber om at saken behandles. 
Saken settes på dagsorden som sak 47/18. 

• Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Har fått henvendelser fra innbyggere i Moen som er bekymret ang. kartlegging av 
grusforekomster. Ber om orientering. 
2. Ber om orientering om muligheter for boplikt i Sulitjelma. 
3. Viser til sak i avisa ang. vei til Valnesfjord helsesportssenter. Hva er status? 
4. Henning Olsen har enda ikke fått svar på bygging av garasje. Har fått signaler om at 
det det kan gå 4 år før vurdering. Planutvalget skulle få opp alle byggesøknader til 
behandling. 
5. I kommuneplanens samfunnsdel er Sulitjelma satt som turistmål. Er vi i stand til å ta 
imot? Må se på søppel- og toalettforhold. 
6. Må se på Dajaveien til hyttelandsbyen. Ble smalere etter oppgradering. Burde vært 
utvidet noen plasser. Må se på spleiselag med utbyggerne. Det vil bli tungtranport ved 
utbygging. Har vært møteulykker. Brua må også sjekkes. 
 



Side 2 
 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 

Steinar Nymo (AP): 
Utvalgsleder svarte. Frist var 22. april. Nærmiljøutvalget har fått utvidet frist. Skal opp til 
behandlling i neste møte. 
Kommunalsjef svarte. Signaler tas med, men også signaler politisk om at saken skal fort opp. 

Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Enhetsleder plan svarte. Kommunen har avtale med grunneier ang. deponi av 
overskuddsmasse Finneidstraumen på max. 15000 kubikk. 
2. Enhetsleder plan svarte. Må komme tilbake til dette senere. 
3. Kommunalsjef svarte. Er usikker på hvor den ligger i NTP. I avisa sto det at den ikke kom 
med før 2028-2030. Skal sjekke saken. 
4. Enhetsleder plan svarte. Skal se på saken. 
5. Kommunalsjef svarte. Har hatt møte i Iris. Søppelbil kommer ikke fram grunnet parkering på 
snuplass. Vil ta opp med de berørte at de ikke parkeringer der på tømmedag. Det er ikke 
brøyting som er problemet. Utfordrer Hytteforeningen med hytterenovasjon ved f.eks. 
søppelcontainer hvor hytteeierne har nøkkel. 
6. Kommunalsjef svarte. Er kjent med problematikken. Har vært på befaring. Utbyggere må 
reparere. Kommunen har ikke midler, men må se på samarbeid. Skal ha møte med utbyggerne. 
Kan se på utbygging av møteplasser. Skal sjekke med videregående skole og samarbeid. 

 

Orientering fra rådmannen: 

• Marmorveien - 2 leilighetsbygg. 
Ekstraordinært plan- og utviklingsutvalgsmøte 18. juni - Telefonmøte. Saken skal til 
kommunestyremøtet 21. juni. 

 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 14.05.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
037/18 Godkjenning av møtebok  
038/18 Kommunedelplan for Kulturminner i Sulitjelma - høring  
039/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 3.1.2  

bestemmelse om byggegrense for godkjenning av veranda 
11 m fra midt vei i Hauanveien 18, Fauske 

 

040/18 86/13 Hanne og Tor Ottar Sandberg - klagebehandling 
delvis innvilget fradeling 

 

041/18 117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  
jordloven 

 

042/18 56/58 -Lill Anita Løkås / Jan Skoglund - Opprettholdelse av 
avslag på søknad om tillatelse til tiltak, utebod/verksted, 
Bjørkåsveien 10, Valnesfjord 

 

043/18 Marit Benum - søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark. 

 

044/18 Marit og Svein Sigvang søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

045/18 Trond Mellerud - søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

046/18 Forslag til områderegulering for Terminalveien øst- ny 
behandling 

 

047/18 Svein Megård- Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
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037/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 037/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
038/18: Kommunedelplan for Kulturminner i Sulitjelma - høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslaget til Kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmanmens foreslo: 
Saken utsettes til neste møte. 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 038/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
039/18: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 3.1.2  bestemmelse om 
byggegrense for godkjenning av veranda 11 m fra midt vei i Hauanveien 18, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
kommuneplanens § 3.1.2 Byggegrense for godkjenning av veranda i Hauanveien 18 som 
omsøkt. 
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Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 039/18 Vedtak: 
Vedtak: 

 I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
kommuneplanens § 3.1.2 Byggegrense for godkjenning av veranda i Hauanveien 18 som 
omsøkt. 

 
 
 
040/18: 86/13 Hanne og Tor Ottar Sandberg - klagebehandling delvis innvilget fradeling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven §12 og delegasjon innvilges 
det fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte fra g.nr. 86 bnr. 13 i Fauske 
kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §19 – 2 og 
delegasjon innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelse § 2.1 a) for 
fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte. 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §20 – 1 og 
delegasjon innvilges det fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte fra g.nr. 
86 bnr. 13 i Fauske kommune. 
 
Vilkår: 
Fradeling skal ikke på noe punkt skje nærmere vannkanten enn 10 meter målt i 
horisontalplanet. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 
Klagen tas til følge. 

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

 
PLUT- 040/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven §12 og delegasjon innvilges 
det fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte fra g.nr. 86 bnr. 13 i Fauske 
kommune. 
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Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §19 – 2 og 
delegasjon innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelse § 2.1 a) for 
fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte. 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §20 – 1 og 
delegasjon innvilges det fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte fra g.nr. 
86 bnr. 13 i Fauske kommune. 
 
Vilkår: 
Fradeling skal ikke på noe punkt skje nærmere vannkanten enn 10 meter målt i 
horisontalplanet. 

 
 
 
041/18: 117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  jordloven 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven §12 innvilges 
ikke søknad om fradeling av ca 1700 m2  fra eiendomm g.nr. 117 b. nr. 2, Klungset i 
Fauske kommune. 
 
Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et 
langsiktig perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av 
arealressurser og driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å 
innvilge fradeling. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 
Saken utsettes til neste møte. 

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 018/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste 
møte. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 041/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven §12 innvilges 
ikke søknad om fradeling av ca 1700 m2  fra eiendomm g.nr. 117 b. nr. 2, Klungset i 
Fauske kommune. 
 
Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et 
langsiktig perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av 
arealressurser og driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å 
innvilge fradeling. 

 
 
 
042/18: 56/58 -Lill Anita Løkås / Jan Skoglund - Opprettholdelse av avslag på søknad om 
tillatelse til tiltak, utebod/verksted, Bjørkåsveien 10, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i pbl 2008 § 19-2 gis ikke dispensasjon fra samme lovs § 11-6 
"Rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel", jf punkt 5 angående byggeforbud i LNF -
område.  
 
Med bakgrunn i planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel §3.1, og plan og 
bygningsloven §29-2,Opprettholdes avslag på søknad for oppføring av 
garasje/utebod/verksted på eiendommen Bjørkåsveien 10, Valnesfjord gnr.56. bnr,58. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 042/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i pbl 2008 § 19-2 gis ikke dispensasjon fra samme lovs § 11-6 
"Rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel", jf punkt 5 angående byggeforbud i LNF -
område.  
 
Med bakgrunn i planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel §3.1, og plan og 
bygningsloven §29-2,Opprettholdes avslag på søknad for oppføring av 
garasje/utebod/verksted på eiendommen Bjørkåsveien 10, Valnesfjord gnr.56. bnr,58. 

 
 
 
043/18: Marit Benum - søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Rådmannen vurderer søknaden slik at den kan dekkes ved å benytte leiekjøring. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen vurderer søknaden slik at den kan dekkes ved å benytte leiekjøring. 
 
 
 
044/18: Marit og Svein Sigvang søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven §6 gis Egil Antonsen tillatelse til tre turer/retur for 
transport av solcelleanlegg og egentransport med sneskuter fra Sulitjelma kirke og videre 
opp Gikenveien forbi Hanken og til hytte 119/1/9719, se vedlagt kart. 
 

Vilkår:              Kjøring må foregå mellom kl 0700 og kl 2200 
Kjøring må foregå i tidsrommet 1. mai til 13. mai 2018. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 044/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven §6 gis Egil Antonsen tillatelse til tre turer/retur for 
transport av solcelleanlegg og egentransport med sneskuter fra Sulitjelma kirke og videre 
opp Gikenveien forbi Hanken og til hytte 119/1/9719, se vedlagt kart. 
 

Vilkår:              Kjøring må foregå mellom kl 0700 og kl 2200 
Kjøring må foregå i tidsrommet 1. mai til 13. mai 2018. 

 
 
 
045/18: Trond Mellerud - søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Trond Mellerud, Bodø, tillatelse til transport 
av byggematerialer/byggesett til anneks med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i 
Sulitjelma til hyttetomt, gnr 119/1/454, beliggende vest for Kjeldvatn, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

• Det kan benyttes inntil 15 turer t/r tilsammen 
• Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
• Flygingen må skje i tidsrommet 25. juni til 19.august 2018. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 045/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Trond Mellerud, Bodø, tillatelse til transport 
av byggematerialer/byggesett til anneks med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i 
Sulitjelma til hyttetomt, gnr 119/1/454, beliggende vest for Kjeldvatn, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

• Det kan benyttes inntil 15 turer t/r tilsammen 
• Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
• Flygingen må skje i tidsrommet 25. juni til 19.august 2018. 

 
 
 
046/18: Forslag til områderegulering for Terminalveien øst- ny behandling  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
 
 
047/18: Svein Megård- Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i motorferselsloven § 6 gis Svein Megård tillatelse til transport av liten 
gravemaskin med helikopter til gnr. 119/1/101. 
 
Det kan benyttes 1 tur t/r. 
 
Hverdager mellom 07.00 – 22.00. 
 
Tidsrom: Uke 18 og 19 /2018 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselsloven § 6 gis Svein Megård tillatelse til transport av liten 
gravemaskin med helikopter til gnr. 119/1/101. 
 
Det kan benyttes 1 tur t/r. 
 
Hverdager mellom 07.00 – 22.00. 
 
Tidsrom: Uke 18 og 19 /2018 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7415     
 Arkiv sakID.: 18/1060 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
049/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
230/17, 102/612 - Bård Larsen - Innvilget søknad om tillatelse i ett trinn, påbygg til enebolig, ny 
leilighet 88m² totalt over to plan, BYA uendret, i Seljeveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1a meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg i to plan til bolighus i Seljeveien 5, Fauske gnr. 102. bnr.612 som omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Bård Larsen godkjennes jf. SAK10 §6-8.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: A.U.Bygg AS 

 
 

 
002/18, 103/1153 - Frode Sørensen - Innvilget søknad om godkjenning av kjeller i enebolig, 
BRA: 96 m2, i Hauanveien 18, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 31-2 fjerde ledd, godkjennes kjelleren i Hauanveien 18, 
g.nr. 103 b.nr. 1153 som omsøkt. 

 

Kjelleren innfrir pr. d.d. ikke krav i forskriftene for hverken varig opphold eller utleie. 

 

Før behandling av søknad om oppføring av veranda kan behandles må det søkes dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse § 8.2 a) 



 

Omsøkt ansvarsrett som selvbygger fra Frode Sørensen godkjennes, jvf. SAK 10 § 6-8 
 

 
071/18, 119/1/146 - Beate Amundsen og Cato Jensen - Innvilget søknad om riving av 
fritidsbolig bygningsnummer: 188916619 og oppføring av ny fritidsbolig på samme sted BRA 
89m²- BYA 112m²,  Ballvassveien 48, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens §20-1 e meddeles rivingstillatelse for eksisterende hytte, 
bygningsnummer  
188916619 i Ballvassveien 48, Sulitjelma gnr. 119 bnr.1 fnr.146 som omsøkt.  

 

I medhold av plan og bygningslovens §20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av fritidsbolig på ett 
plan i Ballvassveien 48, Sulitjelma gnr. 119 bnr.1 fnr.146 som omsøkt. 

 

Rivingsavfall må levers til godkjent avfallsmottak.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Cato Jensen godkjennes, jf. SAK10 §6-8.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Rusånes Fabrikker AS og Byggsøk Norge AS.  

 
080/18, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 975355489 - Lars Erik Navjord 
VEDTAK: 

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2017 for foretaket, org.nr. 975355489, Lars Erik 
Navjord avkortes med kr. 40.000,-. Avkortingen skjer i det samlede tilskuddet for 2017, jfr. 
Forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 

 

Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere og gjentatt brudd, jfr. Forskrift om hold av svin §§ 18, 20 
og 21. 

 

 
 

 
083/18, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Organisasjonsnummer 912071847 - 
Kaare Furre Moan 



VEDTAK: 

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2017 for foretaket Kaare Furre Moan, org.nr. 
912071847, avkortes med kr. 30.000,-. Avkortingen skjer i det samlede tilskuddet for 2017, jfr. 
Forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 

 

Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere og gjentatte brudd på Forskrift om hold av storfe §§ 20, 
22 og 24a. 
 

 
084/18, 107/1 - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges delvis 
søknad om fradeling fra eiendom g.nr.107 b.nr. 1 i Fauske kommune med inntil 1,5 daa til 
boligtomt. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges delvis søknad om fradeling fra eiendom g.nr.107 b.nr. 1 i Fauske kommune med inntil 1,5 
daa til boligtomt. 

 

 

 
085/18, 103/701 - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse - Etablering av leiligheter i 2. 
etasje, BRA: 91 m2 og 116 m2 i Havnegården, Sjøgata 74, Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 d) meddeles igangsettingstillatelse for ombygging av 
deler av 2. etasje i Sjøgata 74, g.nr. 103 b.nr 701, om til to leiligheter som omsøkt. 

 

Det vises til vedtak i rammetillatelse gitt i sak 091/17 datert 07.09.2017. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Rambøll Norge AS, Fauskebygg AS, Elotec AS, 
Fauske Elektro AS og J Edvardsen Design. 
 

 
086/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ketil Johansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Skoffedalsvatnet, gnr 119/1/162. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på 
Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  20. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
087/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ketil Johansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Solvikmarka, gnr 86/35.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen i Solvika, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 20. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
088/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Øyvind Eidnes, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saakiåsen, gnr 119/1/36.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 20. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
089/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Gøran Helgesen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til kommunegrensen til Sørfold.   Kjøringa skal foregå fra Hjemgam, jfr. kartutsnitt.   

 

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



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
090/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

 

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

 

John Strøm, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Svartvatn, gnr 86/38.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  21. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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



5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
091/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Kjellaug og John Strøm, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til eget fritidshus/hytte på Stifjell, gnr. 96/3.  Kjøringa skal foregå fra Engan (Hjemgam),  
jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  21. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
092/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Tor Petter Holm, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til leid hytte i Saaki, gnr 119/181.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 13. mai 2018. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
093/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Ole J. Edvardsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt v/Holtanveien, gnr 103/5,  til 
nærmeste brøyta vei,   jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 20 dager tilsammen. 

 

Hogst og utkjøring skal utføres av Sigge Sigurdsøn. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

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

 

 

 
094/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Jan Sverre Strømme, Mosjøen,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Lakså,  gnr 93/31.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 



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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
095/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Sverrre Haugland, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Villumsvatn, gnr 119/1/299.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  



3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
097/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Turid og Snorre Nicolaisen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/120.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
098/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Kai-Frode Solbakk, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Per Sjurodalen, gnr 61/19/1.  Kjøringa skal foregå fra Solbakk, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
099/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

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

 

 

Robert Kosmo, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Tokdalsvatnet,  gnr 62/84.  Kjøringa skal foregå fra Hegge, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
100/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Line Elise Knutsen, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Nordalen, gnr 94/2.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   



 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
101/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Bjørn-Allan Rognmo  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Tjalanis gnr 119/1/262.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 



tom 8. mai 2022. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
102/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ingvald Johannessen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre med 1 tur pr sesong  til eget naust i Saltdal kommune.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. februar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

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

mennesker 

 



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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
103/18, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon for bruk av snøscooter 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fra  Synøve 
Strand Johansen avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 
2,5 km. 

 

Det er god leiekjøringsordning med 8 stk leiekjøringsløyver i området.  Disse skal brukes i 
forbindelse med transport slik som det er søkt om i denne saken. 

 

 
104/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fra Erik Hugås 
og Kristin Haldorsen, Sulitjelma, avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til 
hytta er under 2,5 km, jfr. kartutsnitt. 

 

 

 

 
105/18, 45/19 - Vibeke Solbakk - Innvilget søknad om tillatelse i ett trinn,oppføring av bolig på 1 
1/2 plan, H01:129m², H02: 70m² i Trivselsveien 22, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens §20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i 1 ½ 
plan i Trivselsveien 22, Fauske gnr. 45 Bnr.19 som omsøkt.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Alvsbyhus Norge AS, Fauske rør AS, Alvsbyhus AB, 



Siv.ark Roar A. Iversen og Norsk byggtilsyn AS.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Vibeke Solbakk godkjennes, jf. SAK10 §6-8.  

 

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

 
 

 
106/18, Svar på søknad om kjøring av proviant og utstyr til egen hytte 
VEDTAK: 

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

 

Helge Lunde, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Lillyvatn, gnr 119/1/491.  Kjøringa skal foregå fra Jakobsbakken, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 1. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker må selv innhente tillatelse for kjøring i nasjonalpark. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 



 

 
107/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Cato Rognmo, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/533. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 1. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
108/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Jon Børje Johansen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 



egen fritidsbolig i Lakså, gnr 93/7, og transport av ved fra Nedrevatn, gnr 94/6.  Kjøringa skal 
foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 1. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
109/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Stein Ola Jakobsen, Bjørøyhamn,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Lakså, gnr 93/24.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 



1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 1. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
110/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Per-Øyvind Kristiansen, Fauske gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma, til 
egen hytte, beliggende v/Kjelvatn, gnr. 119/1/70,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

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

 

 

 
111/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Stig Sørensen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/136.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/ 
Kjelvasskryset/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder 5. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) tom 8. 
mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 



112/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Tore Åsbakk, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saaki, gnr 119/527. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 5. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
114/18, 108/9 - Cato Sandslett - Innvilget søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak  - 
oppføring av garasje, BRA: 46 m2 og BYA: 63 m2, i Holtanveien 774, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel § 3.6 d) for 
oppføring av garasje med BYA: 63 m2. 

 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av garasje, BRA: 46 m2 og BYA: 63 m2, 
i Holtanveien 774, g.nr. 108 b.nr. 9, som omsøk 



 

Når tiltaket er ferdigstilt, må ferdigmelding innsendes til kommunen. 
 

 
115/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Klara Moen v/Finn Arve Moen, Røsvik,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/501.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 5. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
116/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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



 

Kjell Sture Hugaas, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saak, gnr 119/1/18.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 5. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
117/18, Svar på  søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Inge Mosti, Steinkjer, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/436.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, 
jfr. kartutsnitt.   

 

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



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 5. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
118/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Trond 
Korneliussen 
VEDTAK: 

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

 

Trond Korneliussen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saakiåsen, gnr 119/1/482.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  5. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 



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

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
119/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Borgny Vedal, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til eget fritidshus, gnr 96/1 og til jakthytte på Stifjell.  Kjøringa skal foregå fra Engan/Solvika, jfr. 
kartutsnitt.  I tillegg gis det tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav e til frakting av ved 
fra hogstfelt på Stifjell til fritidshuset på Stifjell. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 5. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
120/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

May Elise Larsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Skuorta, gnr 119/1/487.   Kjøringa skal foregå fra Grønli/Avilon,  jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 16. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
121/18, Svar på  søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Olav Karl Vedal, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Svartvatn,gnr 86/5. Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  7. mars 2018   (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
122/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Harrieth Jensen, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Svartvatn,  gnr 86/40.  Kjøringa skal foregå fra Vinsetlia, jfr. kartutsnitt.   

 

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



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 7. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
125/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ronald Fredriksen, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1.  

 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  7. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 



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

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
126/18, 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget søknad om tillatelse i ett trinn - Omprofilering, 
Handelseparken i Terminalveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven §20-1 i) meddeles tillatelse til oppføring av utskiftning av 
reklameskilt på Handelsparken Krokdalsmyra, Terminalveien 5, Fauske. Gnr. 103. bnr. 1562. 

 

Erklæring av ansvar Elektrovakuum AS.  
 

 
127/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Helene Indregård gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatn gnr 119/537.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, 
jfr. kartutsnitt.   

 

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



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 8. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
128/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ståle Indregård, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Skuorta, gnr 119/454.  Kjøringa skal foregå fra Grønli/Avilon, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 8. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 



mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
129/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Svein Ove Blix, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Grovvatn, gnr 119/1/111.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder 8. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 8. 
mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 



 

 
130/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Tom G. Rasmussen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte Kjelvatnet, gnr 119/524.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 8. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
131/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Morten Lønner, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 



på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/23 .  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  8. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
132/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Stein Ole Vorren, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/1/458.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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



ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 8. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
133/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Atle Sigurd Vorren, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/10.   

 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  8. mars 2018 (forutsetter snødekt mark) 



tom 8. mai 2022. 
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
134/18, 103/711,712 - Fauske kommune - Innvilget søknad om igangsetting for grunn-
/terrengarbeide og støping av plate for nytt sykehjem BYA 1280m² i Buen 5 og 7, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a meddeles igangsetting for grunn-/terrengarbeide og 
støping av betongplate for sykehjem i Buen 5 og 7, Fauske, gnr. 103. Bnr. 711,712 som omsøkt.  

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett: PK Strøm AS, Fauskebygg AS, Oras AS, Jon Olav Gjerskvål 
AS.  

 

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

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse datert 05.02.18, sak 072/18. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting for resterende tiltak kan gis.  

 

Høringsuttalelse fra «Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede» og «Eldrerådet» må 
fremlegges før igangsetting av resterende tiltak. De gjøres oppmerksom på at tiltaket må endres 
iht. høringsuttalelse til høringsinstansene, dersom det kommer innspill som påvirker plasstøpte 



fundamenter.  

 
135/18, 119/1/520 - Statskog - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/520 nordøst av Såkivannet i Sulitjelma 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis 
det tillatelse til omsøkte fradeling av tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 
119/1/520 nordøst av Såkivannet i Sulitjelma 

 

 

 
136/18, 103/1601 - Fauskegruppen AS - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse som omsøkt til fradeling 
av 2003 m2  fra g.nr. 103 b.nr. 1601 i Fauske kommune.  

 



 

 
 

 
137/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Tommy Odin Johansen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til hytte i Callanes gnr 119/1/256.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 



Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. mars 2018(forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
138/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Ronny N. Werningsen, Neverdal, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma, til 
egen hytte, beliggende i Daja, gnr. 119/1/511,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder fom 15.10.2018 (forutsetter snødekt mark) tom 30.04.2019. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

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

 

 

 
139/18, 104/785 - Gunn Rose Melvik - Søknad om dispensasjon fra bestemmelse om 
utnyttelsesgrad og tillatelse til tiltak - oppføring av carport, BRA: 24 m2, i Erikstadtunet 18, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens § 2 for Håkonheim for økning av utnyttelsesgraden til 30 % som 
omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4 a) meddeles tillatelse til oppføring av carport med 
BRA 24 m2 i Erikstadtunet 18, G.nr. 104 B.nr. 785, som omsøkt. 
 

 
140/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Bjørn Brandt, Fauske, innvilges dispensasjon til kommunegrensen mot Saltdal til transport av 
bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/25 .  
Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  13. mars 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 



4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
141/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Jan Oskar Jensen, Sulitjelma,  innvilges dispensasjon til kommunegrensen mot Saltdal kommune 
for transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune. 
Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  13. mai 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker 



 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
143/18, Reinhardt Nicolaisen - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - endring av 
hyttetype i Vassryggveien 20, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 b) innvilges søknad om endring av hyttetype til 
Ranahytta, modell Hitra med BYA: 68 m2  og BRA: 60 m2, som omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til vilkår i tidligere vedtak, i sak 149/17 datert 12.06.2017. 
 

 
144/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Lisbeth Holstad, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/96.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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



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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
145/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Stian Rindahl, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Langvatnet, gnr 84/203.   Kjøringa skal foregå fra Solvika/Vinsetlia, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 16. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
148/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Katrine Erikstad, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/460.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
149/18, Svar på søknad  om dispensasjon motorferdsel i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Inger Anne Horn/Robin Horn Olsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/80.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 20. mars 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
150/18, 103/1601 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse - 
grunnarbeider for firemannsbolig i Nedre Hausn Vest, byggeområde B 5. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL §§ 20-1 k) og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse for grunnarbeidene i 
Gaphaugen 2, g.nr. 103 b.nr. 1601, som omsøkt. 

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

 

Det vises for øvrig til vilkår gitt i rammetillatelse i sak 016/17 datert 12.01.2017. 
 

 



151/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Kjell Morten Karlsen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til eget naust i Saltdal kommune. Det innvilges 1 tur pr sesong. 

 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  20. mars 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

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

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
152/18, 104/500 og 104/50 - Per Inge Hellervik - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 



 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse som omsøkt til fradeling 
av ca 340 m2  fra g.nr. 104 b.nr. 50 som tilleggsareal til g.nr 104 b.nr. 500 i Fauske kommune. 

 

 

 

 

 
155/18, 104/342 - Sulitjelma Boligfond - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse delvis som omsøkt til 
fradeling av areal avmerket innenfor blå linje på kart, ca 450 m2  fra g.nr. 104 b.nr. 342 som tilleggsareal 
til g.nr 104 b.nr. 50 i Fauske kommune. 

 

 



 
 

 
158/18, Svar på søknad om tillatelse for bruk av snøscooter i forbindelse med oppretting av 
hundekjøreløype 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Salten trekkhundklubb  gis tillatelse til opparbeiding og preparering av løype til hundekjøring i 
henhold til vedlagte kart. Det er en forutsetning at ferdsel i løypa tar hensyn til reindriftsnæringa 
og at løypa er åpen for allmennheten, samt at det tas hensyn til vilt og andre brukere av området.   

 

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

 

Denne tillatelse med kart, førerkort og vognkort, samt grunneiers tillatelse. 

 



Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
160/18, 102/756 - Remi Torset - Innvilget søknad om tillatelse i ett trinn - bolig på to plan med 
tilhørende carport, BRA: H01: 83m², H02: 83m² BYA: 124m², Moltebærveien 11, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i to 
plan i Moltebærveien 11, Fauske gnr. 102. Bnr. 756 som omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett for selvbygger fra Remi Torset godkjennes, jf. SAK10 §6-8.  

 

Erklæring om ansvarsrett fra firma som skal utføre ekstern uavhengig kontroll av lufttetthet og 
våtrom må innsendes.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, Murmester Sigurd Tverå AS, 
Fauske Rør A/S.  

 

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

 
162/18, 119/1/301 - Statskog - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/301 nord av Kjeldvannet ved naustbukta i Sulitjelma. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/301 nord av Kjeldvannet ved 
naustbukta i Sulitjelma. 

 



 
 

 
163/18, 102/757 - Tor-Erik Pedersen og Eirin Åsheim - Innvilget søknad om tillatelse til 
oppføring av enebolig i 1,5 et, BRA H01: 94 m2 og L01: 38 m2, i Moltebærveien 13, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av 
enebolig i 1,5 plan i Moltebærveien 13, G.nr. 102/757, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS, Rørlegger’n Fauske AS 
samt Multiservice Fauske AS. 
 

 
164/18, 103/1618 - Innvilget søknad om midlertidig bruksendring av SKS Arena for konsert i 
tidsrommet 14.04.2018  fra kl. 20:00 til 15.04.2018 kl. 02:00 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 d meddeles midlertidig bruksendring av SKS Arena 
for bruk av fotballhallen til konsert arrangement i tidsrommet 14.04.2018 kl. 20:00 til 15.04.2018 
kl. 02:00 på følgende vilkår: 

· Arrangementet skal være varslet nød etatene innen arrangementet. 
· Maks personantall settes til 2 850 personer. 
· Det forutsettes at vilkår for bruk av hallen, spesifisert i fraviksvurdering utført av Brann- og 

Sikkerhetsrådgivning AS, datert 27.05.2015, følges. 
 

 
168/18, Marit og Svein Sigvang - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

 

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

 

Marit Sigvang, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med sneskuter  på 
vinterføre til egen hytte ved Gudrunfjell gnr. 119/1/543. Kjøringen skal foregå fra kirken i 
Sulitjelma, jfr. Kartutsnitt. 

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyrog brensel til hytta, all annen kjøring er ikke tillat. 

Vilkår for tillatelsen: 

· Tillatelsen etter §5 første ledd bokstav c gjelder fra og med 18.04.2018 og til og med 8.mai 
2022.  

· Tillatelsen gjelder for bruk av en (1) sneskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillat. 
· All kjøring mellom kl 24:00 og 07:00 er ikke tillat. 
· Sesonglengde: Fra og med 15. oktober (forutsetter snedekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker. 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 

 
165/18, Rune Setså - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

Rune Setså, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte ved Villumvannet, gnr 119/1/524. Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen ved Hellarmo, jfr. kartutsnitt. 

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

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. april 2018 (forutsetter snødekt mark) tom 



6. mai 2018. 
2. Tillatelsen gjelder for bruk av to (2) snøskutere. Følgeskuter må være i følge med person nevnt 

under hytteeier. 
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

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

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 
 

 
170/18, 103/1458 - Salten eiendom AS - Innvilget søknad om rammetillatelse, tilbygg, BRA: 21 
m2, og bruksendring, BRA: K01: 102 m2, H01: 109 m2, H02: 105 m2, av gamle rødskolen i 
Nyveien 4, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 b og 21-2 femte avsnitt meddeles rammetillatelse for bruksendring av 
Nyveien 4, G.nr. 103/1458, fra næringsformål til boligformål, som omsøkt. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse må følgende vedlegges: 

· Ny situasjonsplan det parkeringsplasser og regulerte veiarealer fremkommer. 
· Dokumentasjon ihht energi- og lydkrav iht TEK17. 
· Branndokumentasjon må vedlegges. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett ved rammesøknad: 

Norconsult AS. 
 

 
172/18, 119/1/267- Statskog - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 3.1a) for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/267. 



 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/267 nord Villumvannet i 
Sulitjelma 

 

 

 
173/18, 104/614 - Roger Fagerbakk - Innvilget søknad om tillatelse til riving deler av 
takkonstruksjon, oppføring av påbygg og fasadeendring av enebolig i Krabbeveien 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a, c og e meddeles tillatelse til riving av deler av 
takkonstruksjon, oppføring av påbygg og fasadeendring av enebolig i Krabbeveien 2, Fauske 
gnr.104 bnr.614 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norgesbygg As og Casa Consult AS. 
 

 
174/18, Dahl Bygg AS - Innvilget søknad om tillatelse - Riving av bolig, Bygn.nr. 188874916, 
BRA: 177 m2 og garasje, Bygn.nr. 188874908, BRA: 21 m2, i Vollgata 14, G.nr. 103/512 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 e meddeles tillatelse til riving av eneboligen og 
garasjen i Vollgata 14, G.nr. 103/512, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Dahl Bygg AS og Dahl Maskin AS. 



 

 
175/18, 62/2- Dag Inge Kosmo - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges omsøkt 
fradeling fra eiendom g.nr.62 b.nr. 2 i Fauske kommune ca 0,5 daa til boligtomt. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges omsøkt fradeling fra eiendom g.nr.62 b.nr.  i Fauske kommune ca 0,5 daa til boligtomt. 

 

Vilkår:           Samlet areal, fradelt areal og g.nr 62/113 må ikke overstige 1,5 daa. 

 

 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
050/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Havnegården 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 

 
Vedlegg: 
11.05.2018 Plankart_Havnegården_110518 1381154 

11.05.2018 Havnegården Fauske_Plandokument_versjon 7 1381155 

11.05.2018 Reguleringsbestemmelser_ 11.05.2018 1381156 

11.05.2018 Tilsvar Rambøll 1381157 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 1 av 2 1381158 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 2 av 2 1381159 

11.05.2018 Detaljregulering Havnegården - merknader 1381163 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Havnegården AS fremmer forslag til detaljregulering av Havnegården, Sjøgata 78 – 80. Planen omfatter 
deler av reguleringsplanen Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, Vedtatt 27.06.05. Hensikten 
med planforslaget er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende plan, samt endre 
bruksområdet til bolig- og næringsformål. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:300 (A2), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Nordland 
fylkeskommune fra fått utsatt høringsfrist til 03.05.18. Det er innkommet 8 uttalelser til planforslaget. 
Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 23.04.18 
 
 
Fylkesmannens uttalelse - Detaljreguleringsplan - Havnegården - Fauske kommune  
 
Det vises til oversendelse av 05.03.2018 i forbindelse med høring av ovennevnte planforslag.  



Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, så disse sender sine 
høringsuttalelser direkte til kommunen. Fylkesmannen har mottatt kopi av NVEs uttalelse.  
Foreliggende planforslag omfatter tilrettelegging for påbygg av Havnegården til kombinert formål 
parkering, tjenesteyting, forretning, kontorer og boliger.  
 
VURDERING OG MERKNADER FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND  
Planfaglige råd1  
I planbeskrivelsen vises det til planstatus i kommunedelplan for Fauske sentrum fra 2005 og 
reguleringsplan for Utvidelse av Focus-senteret fra 2005. I Kommuneplanens arealdel vedtatt 22.03.2018 
inngår kvartalet som del av sentrumsformål (BS08) med bestemmelser til arealbruken i § 2.3.4. 
Planbeskrivelsen bør derfor oppdateres i forhold til dette, samt at arealbruk som kommer i strid med 
bestemmelsene bør drøftes som del av utredningene. Spesielt gjelder dette løsning for parkering. 
Forholdet til naboeiendommen som er under planlegging til hotellformål bør også omtales.  
Støy  
Vi minnet i forbindelse med oppstart om at T-1442/2016 skal legges til grunn ved arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven, og forutsatte at det i denne saken ble foretatt en støyfaglig utredning som skulle 
benyttes som planpremiss i det videre planarbeidet.  
1 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i 
planleggingen, og anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å 
foreta de endelige valgene. 
 
Støyfaglig utredning er ikke foretatt, og det er i planbeskrivelsen bare sagt følgende om vårt innspill: 
«Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende krav, noe som vil ivaretas under 
prosjekteringsprosessen».  
Innendørs støygrenser følger av byggteknisk forskrift, som gjelder uavhengig av reguleringsplanen. T-
1442/2016 inneholder anbefalte støygrenser på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål. Grenseverdiene blir juridisk bindende kun gjennom planvedtak, hvor særlig 
planbestemmelsene er viktige.  
Følgende bestemmelse er i pkt. 6.9 foreslått om støy: «Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 
om vegtrafikkstøy gjelder. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå 
ikke overskrider grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før 
bygninger tas i bruk».  
Forslaget, sammenholdt med bestemmelsen til kommuneplanens arealdel om at støygrensene i T-1442 
gjelder innenfor hele kommunen, tilsier etter vår oppfatning at intensjonen er at grenseverdiene skal 
gjelde. Forslaget til bestemmelse sikrer imidlertid etter vår oppfatning ikke fullt ut dette.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen omformulerer reguleringsbestemmelsen om støy, slik at den 
sikrer at grenseverdiene for utendørs støy i T-1442/2016 gjelder for fremtidige tiltak innenfor 
planområdet. Dette kan gjøres ved å ta grenseverdiene i tabell 3 inn i planbestemmelsene, eller ved å ta 
inn en bestemmelsene om at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2016 gjøres gjeldende for planen.  
Barn og unge  
Vi gjorde i vårt innspill av 20. september 2017 bl.a. rede for plikten til å ivareta hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår og plikten til å vurdere planens konsekvenser for barn og unge.  
Det er i planbeskrivelsen gitt følgende kommentar til dette: «Vi anser at det er tilstrekkelig areal for lek- 
og opphold i planen, da det er et krav om 25 m² friareal per boenhet. Noe av arealet på takterrasse vil 
tilrettelegges spesifikt for lek». I kommentaren til innspill fra Nordland fylkeskommune er det i tillegg 
sagt at en mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede. Det er ut over dette ikke sagt 
noe om hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder barn og unges interesser.  
Fylkesmannen mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser. Det er der sagt at barn og unges 



interesser skal synliggjøres og ivaretas i planleggingen, og at det skal sikres gode og trygge 
oppvekstmiljø som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal spesielt tas 
hensyn til trafikksikre veier, snarveier, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte 
aktivitetsområder.  
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid med reguleringsplanen foretar en slik vurdering og sikrer 
at barn og unges oppvekstvilkår er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. 
 
Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrase. Rådmannen krever at det etableres 35 m2 
friareal pr boenhet i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Planfaglig: 
Innspill tas til etterretning; planbeskrivelse oppdateres etter ny kommunedelplan for Fauske sentrum og 
igangsatt arbeid med reguleringsplan for Fauske Tower. 
 
Støy: 
Tas til etterretning. Fauske kommune har som mål å fremme folkehelse og fokus på støy er et viktig 
emne i denne sammenheng. Boliger skal bygges i tråd med retningslinjer for støy i arealplanlegging, 
T1442/2016. Det er igangsatt arbeid med støyberegninger i forbindelse med reguleringsplan for Fauske 
Tower som ligger ved siden av Havnegården reguleringsområde. Det ansees som en selvfølge at 
reguleringsplan for Havnegården ivaretar hensynene til støy på samme måte. Bestemmelenes § 4, punkt 
4.9 er endret slik at det kreves støyutredning før det gis byggetillatelse. Det er tatt inn i bestemmelsene 
at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende. 
 
Barn og unges interesser: 
Rådmannen mener at krav om 25 m2 uteoppholdsareal pr boenhet er for lite areal for å ivareta barn og 
ungenes interesser på en god måte. Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrasse og 
rådmannen mener at planen gir mulighet til å etablere 35 m2 friareal pr boenhet i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Takterrasse vil ha tilfredsstillende størrelse til lekeareal i direkte nærhet til 
boenhetene. Rådmannen mener at dette ivaretar trygge forhold for barnefamilier, med gode 
lekemuligheter og sikker fremkommelighet. Det vurderes at barn og unges interesser er tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.05.18 
 
Uttalelse ved høring - reguleringsplan for Havnegarden, Sjøgata 70-80, Fauske kommune 
 
Fauske kommune har lagt forslag til detaljregulering for Havnegarden til høring og offentlig ettersyn. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt byggehøyde, samt endre bruksformal til bolig- og 
næringsformål. I kommunedelplan for Fauske sentrum 2009-2021 er området unntatt rettsvirkning, og 
reguleringsplan for utvidelse av Focus-senter og nytt kulturhus (2005) gjelder. I nylig vedtatt arealdel er 
området avsatt til sentrumsformål. Planer om å benytte tomta til kulturhus er senere falt bort, og 
eksisterende bygg består av forretning i første etasje, samt kontorer og leiligheter i andre og tredje 
etasje. 
 



Reguleringsforslaget legger opp til bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på 
sjetteplan, eventuelt forskyvning med seks til syv hovedplan mot øst og tre til fire plan mot vest.  Det kan 
etableres parkering samt kultur- og/eller forretningslokaler i første etasje, kontor og boliger i andre 
etasje og boliger i øvrige etasjer. 
 
Vi viser til e-post av 26. april, med avtale om utsatt frist. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven  og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Planfaglig merknad 
Nordland fylkeskommune mener planbeskrivelsen er mangelfull når det kommer til beskrivelsen av 
planens virkninger. Dette gjelder særlig konsekvenser for barn og unge, trygg ferdsel, samt konsekvenser 
av fortetting, økte byggehøyder og tilrettelegging for parkering på første plan. I henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-2, første ledd skal alle planer ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt forholdet til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. Regelen samsvarer med vanlig forvaltningsrettslige regler om krav til sakens 
opplysning og begrunnelse for et forvaltningsvedtak. 
 
Siden planforslaget ble sendt på høring er kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt av 
kommunestyret. Her er området avsatt til sentrumsformål med økte byggehøyder. I vedtaket 
kommenterer kommunen følgende angående Nordland fylkeskommunes uttalelse: 
 
Vi er heft enig medfylkeskommunen at boligfortetting skal skje med kvalitet slik at områdene innehar 
felles utendørs oppholdsareal, møteplasser og gode trafikkløsninger for myke trafikanter herunder 
barn/unge. Best mulig solforhold og best mulig utsiktsforhold til sjøen. 
 
   
  
Vedrørende fortetting  og høyhusetablering er vi enig om at dette ikke er tilstrekkelig dokumentert i 
konsekvensutredningen. Det bør utarbeides to områdeplaner eller flere som dekker sentrum. I disse 
områdeplanene bør det utredes slik at fylkesplanens om By- og tettstedsutvikling blir ivaretatt. Hvis ikke 
det blir utarbeidet områdeplan så må kravene til boligfortetting med kvalitet utredes i 
detaljreguleringsplan ved utbygging. 
 
Nordland fylkeskommune mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser, sentrumsutvikling, fortetting med 
kvalitet, bomiljø (uteoppholdsareal,  støy) og universell utforming. 
 
Samferdselsfaglig 
Samferdselsavdelingen  har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 
kollektivtrafikk pa land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende 
fra hjem ti! bestemmelsessted  har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative ansvaret for alt 
arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier. 
 
Fremtidig struktur for rutebuss på Fauske er ikke avklart. Flere ulike altemativer har vært drøftet, uten at 
det har blitt avgjort. Sjøgata er i dag hovedåren til bussen i sentrum av Fauske, og det er viktig at en 
utbygging ivaretar behov for fremkommelighet for bussen. En evt. utkjøring fra parkeringsanlegg må 
sikres god sikt. 
 
Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99 
 



Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte vemeverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngar i forslag til reguleringsbestemmelser. 
Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader ti! planforslaget. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Kulturminnefaglig 
vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Rådmannen vil presisere at det er snakk om å bygge på eksistrerende bygning, der 
det i dag er 3 leiligheter, forretningslokaler og legekontor.  
 
Det er anlagt fortau/gang- og sykkelvei rundt hele Havnegården. I sør er det etablert en 
strandpromenade som strekker seg vestover til bygdemuseet. Fauske sentrum er generelt godt utbygd 
med fortau og gang- og sykkelveisystem for å ivareta myke trafikanter. Rådmannen vurderer derfor at 
trafikksikkerheten er i varetatt for beboere i området. 
 
I kommuneplanens arealdel fokuseres det på boligfortetting i Fauske sentrum. Rådmannen er klar over 
utfordringen med å tilrettelegge oppholdsareal til barn- og unge i bykjernen. For å avbøte på manglende 
friareal på bakkeplan etableres det et fri/grøntområde på takterrasse. Her legges det til rette for at barn 
og unge kan leke i trygge og sikrede omgivelser. Nærmeste parkområde er Melanci park, ca. 300 m fra 
Havnegården. Det er også etablert et lekeområde i sentrumstorget, ca. 100 m unna. Strandpromedan 
rett sør for planområdet ses også på som en viktig faktor for trivsel og folkehelse. 
 
For å unngå farlige trafikksituasjoner skal parkering i 1. etg kun etableres i den sørlige delen av bygget, 
mot sjøen. I den nordlige delen mot Sjøgata  skal det legges til rette for næring i 1. etg. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. Bestemmelenes § 4, punkt 4.9 er endret slik at det kreves 
støyutredning før det gis byggetillatelse.Det er da i hovedsak støy fra Sjøgata som må hensyntas. 
 
Rådmannen ser på det planlagte tiltaket som et løft for Fauske sentrum der det legges til rette for 
boliger med god bo- og livskvalitet i et attraktivt område. 
 
Krav om universell utforming er tatt med i bestemmelenes § 4, punkt 4.2. 
 
 
Sametinget, 12.03.18 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 4.6. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles til dem som skal gjøre arbeidet i marken.  
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade 
eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 



Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.6. 
 
 
Rambøll på vegne av Fauske hotell, 21.03.18 
 
1. Havnegårdens byggehøyde, og forholdet til nytt bytorg 
og kulturhus 
 
Det legges opp til bebyggelse med alternativ utforming og byggehøyde. Vi ser imidlertid at Byggets østre 
side skal kunne strekke seg opp til kote 28,35. 
De foreslåtte byggehøyder utløser bekymring for virkningene dette vil ha for det nye kulturhuset og 
bytorget som er under planlegging. I planmaterialet drøfter ikke Havnegården dette i særlig grad og det 
vises heller ikke til virkninger i form av sol/skyggediagram. 
 
Vi har derfor tillatt oss å utarbeide en enkel modell, basert på det foreslåtte 
fotavtrykk og byggehøydene i reguleringsplanforslaget. Nedenfor vises en serie 
med sol/skygge-bilder fra 21/3 til 21/6. Tilsvarende virkning vil være fra 21/6 til 21/9. 
 
Virkningene er dramatiske for konseptet med Kulturhus og bytorg. Havnegården vil skyggelegge hele 
torget gjennom de viktigste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret. 
 
Dersom vi tolker grunnlaget feil, kan det tenkes at virkningene er annerledes. Kommunen bør derfor 
kreve forslagsstillers vurdering av virkningene. Dersom vår analyse er riktig, ber vi kommunen kreve ny 
utforming av prosjektet, der det i større grad tas hensyn til bytorget og kulturhuset på motsatt side. 
Videre mener vi at Havnegården i sin form og høyde i langt større grad bør spille på og sammen med 
torget og Kulturhuset. Vi anser dette som viktig, da begge byggene, sammen med hotellet, vil danne 
veggene rundt det nye bytorget. 
Utgangspunktet for modellen gjengitt nedenfor er tatt fra de høyder som søkes tillatt i forslag til 
reguleringsplan, og ikke i de illustrasjoner som følger saken (mao max høyde på østsiden – kote 28,35) 
 
2. Trafikale forhold – parkering 
 
Offentlig parkeringsplass o_SPA5 ligger på bygningens østside og har atkomst over o_SPA2. Det framgår 
ikke av illustrasjoner, eller bestemmelser hvordan denne parkeringsplassen skal fungere. 
Plassen er relativt smal, og vi er spørrende til om det går å både parkere og manøvrere inne på plassen. 
 
Området vil være nærmeste nabo til det nye bytorget. Det er derfor viktig å få en god og velfungerende 
overgangssone mellom bebyggelsen og bytorget. 
Slik vi vurderer planmaterialet er vi derfor svært skeptiske til at dette området brukes til parkering og 
kjøreareal. Vi mener kommunen må stille strenge krav til utforming og bruk av Havnegårdens østside. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Innspillet tas til etterretning. Forslagsstiller har laget et tilsvar til merknaden angående sol/skygge og 
parkering møt øst som et vedlegg til plansaken. Det er laget et sol/skygge-diagram som viser at det 
planlagte hotellet vil skyggelegge bytorget på formiddagen i timene mellom 10 og 12. Det er også vist at 
det vil komme skygge på bytorget fra Havnegården slik den er i dag. 
 



Med bakgrunn i kommuneplanens retningslinjer for byggehøyder, samt hensynet til planene om 
etablering av bytorg/kulturhus i sammenheng med nytt hotell, ser rådmannen det nødvendig å 
begrense byggehøyden mot øst til maksimalt 6 etasjer. Det avsettes derfor en gesimshøyde på 
maksimalt 25 m. 
 
Angående parkering i øst. 
 
Separert er SPA5 vanskelig å utnytte optimalt, samtidig er det forslagsstillers rett å bevare formålet i 
tråd med dagens situasjon. Parkeringsformålet kan forandres hvis dette blir nødvendig gjennom en 
reguleringsendring. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 012/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag ti 
ldetaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18 
 
Eldrerådet- 017/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Indres Salten Energi, 07.03.18 
 
ISE Nett AS har følgende merknader:  
ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning. Her må 
ISE Nett få opplysninger om totalt effektbehov for dette bygget. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Disse vurderingene tas i prosjektering/byggeplanfasen. 
 
 
Kal Ivar Barbala, 24.04.18 
 
Møte 23/4-18 Kl:1000. Tilstede Snorre Pedersen/J.Edvartesen. 
Beboere:K.I.Barbala-Evy Kjærran-Tommy Kjærran. 
Vi er blitt enige om at vi skal ha innsyn i det videre arbeid med saken, 



dette var også Pedersen og Edvartsen enige i.ID.2017003.Detaljreguleringer. 
Vi ble forelat nye skisser,som vi vil diskutere videre. 
I utangspunktet er vi uenige i utbyggingen,da vi er nødt til å bo på en byggeplass i 2 
år,og alt hva dette vil med føre. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Tas til etterretning. Rådmannen forstår det slik at det er tett dialog mellom forslagsstiller og 
eksisterende beboere i Hanegården. Det skal i byggefasen tas hensyn til beboere og naboer som blir 
berørte i forhold til støv og støy. 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Havnegården Fauske

1 Innledning

Forslagsstiller er grunneier, Havnegården AS. Planarbeidet er utført av J. Edvardsen Design 
+ Arkitektur.

Formålet med arbeidet er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende 
reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, samt endre bruksområdet til 
bolig- og næringsformål.

Den tidligere planlagte funksjonen som kulturhus har falt bort, og det er av flere andre grun-
ner også nærliggende for huseier å tenke på å videreutvikle eiendommen. Beregninger har 
vist at det er mulig å bygge på eksisterende bærestruktur, noe som muliggjør en kostnadsef-
fektiv påbygging.

Den vakre beliggenheten og utviklingspotensialet i området gjør området attraktivt for leil-
igheter. Det er et uttrykt ønske fra Fauske kommune å få flere sentrumsnære boliger med 
livsløpsstandard og vi mener prosjektet vil bidra til å aktivisere sentrum på gateplan og bidra 
til et hyggelig og livskraftig lokalmiljø i denne delen av Fauske med tidsriktige boliger med 
god bo- og livskvalitet for beboerne. Tomten har gode lys- og solforhold, en fin utsikt og 
nærkontakt med både fjorden og byen.

Planen utarbeides som reguleringsplan. Innholdet i reguleringsplanen vil ikke være i samsvar 
med kommunedelplanens arealdel vedtatt i 2018, men området er unntatt rettsvirkning slik at 
til sist vedtatte reguleringsplan gjelder.

Planarbeidet er i samråd med kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om kon-
sekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

2 Planområdet

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i Sjøgata sentralt i Fauske sentrum og utgjør et attraktivt sted ved vannk-
anten, med utsikt over Strandpromenaden og Saltenfjorden. Det ligger vis-a-vis Fauske Amfi 
kjøpesenter som har diverse butikker og dagligvarer, samt er i gangavstand til næringsliv 
og kommunale tjenester i Fauske sentrum. På nordsiden av Sjøgata ligger Fauske Scandic 
Hotell, og mot vest er det pr. i dag parkeringsplasser. 

Området er i utvikling, og ligger rett nordvest for det nye planlagte storhotellet  og blir lig-
gende i fond til det nye kulturhuset på andre siden av det planlagte plassrommet. Planene, 
presentert i august 2017, lover godt for en videre forskjønning og aktivisering av denne delen  
av Fauske.
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Havnegården sett fra øst, med Fauske Amfi i bakgrunnen og Fauske Hotell til høyre.

Havnegården og Sjøgata, sett fra vest.

Utsikt fra andre etasje mot sørøst. Utsikt fra andre etasje mot sørvest.
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2.2 PLANSTATUS

Utsnitt, Reguleringsplan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus. Vedtatt 
27.06.2005.

Gjeldende kommuneplan er vedtatt 22.03.2018. Gjeldende reguleringsplan er Regulering-
splan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus, vedtatt 27.06.2005. 
I denne utgjør Havnegården feltet K2, som er avsatt til «Byggeområder for kombinert formål: 
Allmennyttig forsamlingslokale, forretning.»

Feltet var tenkt brukt nytt kulturhus, men denne funksjonen har falt bort da det nye kul-
turhuset først ble planlagt og vedtatt å ligge på torget, senere igjen erstattet av det planlagte 
kulturhuset rett vest for planområdet.

Det er hverken i kommunedelplan eller gjeldende reguleringsplan åpnet for boliger i felt K2, 
men det er i dag fire boenheter i Havnegården, tre av dem etablert på sent 90-tall, før både 
kommunedelplan og reguleringsplan ble vedtatt. Den fjerde boenheten ble oppført med dis-
pensasjon i 2014.

2.3 EIENDOMSFORHOLD OG AREALBRUK I DAG
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Planområdet omfatter eiendommene 103/701, 103/1303 og 103/1540, eid av Havnegården 
AS, eiendommen 103/1336 eid av Fauske Hotell AS samt kommunale tomter 103/300 (vei-
bane/fortau).

Havnegården, oppført i 1985, består pr. i dag av forretningslokaler i første etasje (tidligere 
Bunnpris), kontorlokaler (legekontor) og en leilighet i andre etasje, samt tre leiligheter og kon-
torlokaler (Reindriftsnæringen) i tredje etasje.

Det er parkeringsplass til næringslokalet på vestsiden av bygget og parkeringsplasser mot 
sør som inngår som en helhet med parkeringsplassene til Amfi og Strandpromenaden.

2.4 LANDSKAP OG NATURMANGFOLD

Det meste av planområdet er utfylt tidligere strandområde. Det er et tettbygd sentrumsom-
råde som er asfaltert/steinlagt med sporadisk beplantning, bestående av noen trær og busk-
er. I artsdatabanken.no og Naturbasen (dirnat.no) fremkommer det ikke opplysninger om 
verdier av naturmangfold innenfor planområdet som krever spesielle hensyn.

2.5 KULTURMINNER

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

2.6 GRUNNFORHOLD

Grunnen under eksisterende bygg er en stenfylling på leirgrunn (tidligere havbunn). Det er 
ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/påbygg 
(jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).

Den eksisterende fundamenteringen på peler til fjell ble prosjektert av Totalprosjekt Nord AS 
og bygget ble prosjektert og oppført av Nordenfjeldske Spennbetong AS i 1985.

3 Planprosess
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart 
av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i 
Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Formålet med er å tilrettelegge for økning av byggehøyde og 
utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan Utvidelse av 
Focus-senteret og nytt kulturhus. Planforslaget er ikke vurdert til å 
utløse konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. 
Direkte berørte parter tilskrives.

Planområdet er avgrenset som på kartet.

Opplysninger om arbeidet fås ved henvendelse til arkitekt Jostein 
Edvardsen på tlf. 91 38 55 78

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
J. Edvardsen Design + Arkitektur, Gryttingveien 18, 8209 Fauske, 
eller j.edvardsen.design@gmail.com innen 08.08.2017.

Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med 
planforslaget.

Fauske kommune

© Mapbox © OpenStreetMap© 2017 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti 

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=...

Planområde

Arbeidet med ny reguleringsplan for Havnegården ble igangsatt våren 2017. Bortfall av lei-
etakere tvang frem en lenge planlagt videreutvikling av bygget. Næringslokalene ble vurdert 
som vanskelige å få leid ut, mens byggets sentrale plassering i Fauske sentrum ved vannk-
anten med gode solforhold og god utsikt gjorde en bruksendring til leiligheter til et attraktivt 
alternativ.

Videre var det et avvik mellom gjeldende reguleringsplan som definerer bygget til næring- og 
kulturhusformål, og de leilighetene som allerede var etablert i bygget på 90-tallet, lenge før 
gjeldende reguleringsplan ble laget. Kulturhusformålet har siden falt bort, og fra kommunens 
side var det et ønske om ny reguleringsplan for å reflektere faktisk bruk som boliger. 

Forslagsstiller Havnegården AS hadde tidligere fått Siv.ing. Asbjørn Nygård til å regne på 
bærestruktur og fundamentering og funnet at det eksis-
terende bygget tåler et påbygg opp til fem-syv etasjer, 
avhengig av konstruksjon. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6. juli 
2017 for å drøfte avgrensing av planen og rammer for 
planarbeidet.

Planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 18. juli 
2017 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme 
dag.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble 
varslet per brev og/eller e-post og hjemmelshavere på 
tilstøtende tomter ble varslet gjennom brev, datert 19. 
juli 2017.

Frist for innspill til planoppstarten var opprinnelig satt 
til 11. august 2017, men grunnet utsatt behandling i 
planutvalget ble denne senere utvidet med fire uker til 
14. september 2017.

Det ble avholdt et informasjonsmøte for beboerne i Fo-
cus Terrasse Borettslag den 30. august 2017, hvor de nåværende beboerne i Havnegården 
også var invitert og deltok. Det ble informert om planens omfang og diskutert tilpasninger for 
å ihvareta eksisterende bomiljø. Det ble også etter invitasjon fra borettslaget foretatt en be-
faring i tre av leilighetene på østsiden av Focus Terrasse Borettslag for å diskutere og synlig-
gjøre påvirkning av det nye planforslaget.

Det kom inn 7 skriftlige uttalelser i forbindelse med varsling av igangsatt planarbeid. Ut-
talelsene er gjennomgått og i stor grad innarbeidet i planforslaget. Myndigheter og andre 
interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplanforslaget når dette sendes 
på offentlig høring.
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Følgende innspill ble mottatt i forbindelse med varsel om oppstart til planprogram :

Fylkesmannen i Nordland – 20.09.2017

Fylkesmannen påpeker at det er uklarheter i gjeldende planstatus for området.

De påpeker videre at interessene til barn og unge må ivaretas, spesielt med tanke på 
trafikksikkerhet og friareale, samt at et påbygg må planlegges og utføres iht. gjeldende krav 
for støy.
 
Kommentar: Usikkerhet angående gjeldende planstatus må avklares nærmere, men vi for-
holder oss til grunnlaget vi har fått fra kommunen. Vi anser at det er tilstrekkelig areal for 
lek- og opphold i planen, da det er et krav om 35 m2  friareal per boenhet. Noe av arealet på 
takterrasse vil tilrettelegges spesifikt for lek. Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende 
krav, noe som vil ivaretas under prosjekteringsprosessen.

To brev fra Focus Terrasse Borettslag – datert 31.07.2017 og 10.09.2017.

Borettslaget, representert ved styreleder Bjørg Helskog Hjemås, fremhever at den økte 
byggehøyden fra et påbygg vil forringe utsikt og lysforhold for de leilighetene som ligger på 
østsiden, noe som igjen kan ha innvirkning på bokvalitet, økonomisk verdi på leilighetene 
samt beboernes psykiske helse. De ønsker at planen må ivareta deres interesser på dette 
området, samt brannproblematikk.

Borettslaget stiller seg mindre kritisk til det første byggetrinnet og er mest opptatt av bygget-
rinn to, den delen som vil ligge nærmest dem.

Kommentar: Disse momentene ble diskutert på informasjonsmøtet avholdt den 30.08.2017, 
og vi har tatt dem med inn i planprosessen. For å imøtekomme beboerne er femte etasje i 
fremmet utbygger at et evt. påbygg kan bli trukket inn en modul (ca. 6 m) på vestsiden, samt 
at vestvendt rekkverk på takterrassen skal være gjennomsiktig. Fasadekledningen mot vest 
skal også hovedsakelig være i en lys fargevalør for å reflektere dagslys. Det er også lagt 
inn en alternativ løsning med forskyvning av bygningsmassen mot øst som vil føre til mindre 
belastning for de aktuelle leilighetene.

Et påbygg vil innebære et tap av utsikt, spesielt for to av leilighetene mot øst, men i sen-
trumsnære/tettbygd strøk er dette noe som må påregnes. Det nye hotellet som er planlagt 
sørøst for Havnegården vil også ta en del utsikt fra disse leilighetene.

Angående brannproblematikken så vil den ivaretas fullgodt av brannforskriftene i Plan- og 
bygningsloven samt teknisk forskrift.
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Tre brev fra de eksisterende beboerne i 3. etasje i Havnegården – datert hhv. den 
08.08.2017, 10.08.2017 og 12.09.2017.

De to første brevene var ønsker om et møte og en presentasjon for å klargjøre omfang og 
konsekvenser av prosjektet. Det tredje (12.09) rettet fokus mot evt. kvikkleireproblematikk, 
samt et ønske om at den tekniske tilstanden til fundamenter og drenering må kartlegges.

Kommentar: Beboerne ble invitert til og deltok i informasjonsmøtet avholdt hos Focus Ter-
rasse Borettslag den 30.08.2017, hvor spørsmålene de hadde ble tatt opp. De vil få tilsendt 
de oppdaterte tegningene på skisseprosjektet så snart de foreligger, samt at vi har en 
forståelse om et møtes igjen for å diskutere disse. Nå det gjelder kontroll av tilstand til fun-
damentering og drenering, så er dette en vurdering som faller inn under den ingeniørfaglige 
kompetansen i prosjekteringsprosessen, og vi mener disse momentene vil bli ivaretatt full-
godt av Plan- og Bygningsloven. 

Nordland Fylkeskommune – 28.09.2017

Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om det er nødvendig og/eller ønskelig med parkering 
i første etasje, med tanke på antall parkeringsplasser i området og behov for å legge til rette 
for folkeliv i Sjøgata, samt at kommunen hvis dette godkjennes tilser at det ikke blir til for stor 
ulempe for gatemiljøet. Det er også viktig å ivareta Strandpromenaden som rekreasjonsare-
ale og legge til rette for kollektivtrafikk i Sjøgata.

Det påpekes videre at interessene til barn, unge og bevegelseshemmede må ivaretas, samt 
at det etterstrebes arkitektonisk kvalitet som hever området.
 
Kommentar: Vi mener det er behov for å legge til rette for noe innendørs parkering for be-
boere, da dette er noe som etterspørres samt hever bo- og livskvaliteten deres. Det er i 
planarbeidet lagt til rette for næringslokaler i første etasje, fortrinnsvis ut mot det planlagte 
plassrommet mot kulturhus i øst samt Sjøgaten. Dette er det området som vi vurderer som 
mest attraktivt og som skaper de beste uterommene. Detaljene med størrelser på arealer og 
innkjøringer vil komme under senere detaljprosjektering.

Vi mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede, ref. kommentar til Fylkes-
mannen. 
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4 Beskrivelse av tiltaket

4.1 HOVEDGREP

Siden planområdet er svært attraktivt, har det vært en målsetting å oppnå en så høy utnytting 
av området som mulig. Det som først og fremst begrenser antallet boenheter er tilgjengelig 
parkering og plass for friareal på taket. Det foreløpige skisseprosjektet antyder at det ved full 
utbygging vil være snakk om ca. 28-30 boenheter. Grunnet praktiske årsaker vil det være 
naturlig at bygget utføres i to byggetrinn, hvor det første byggetrinnet mot øst vil ha 9-12 
enheter.

Bygget vil fortrinnsvis være fem etasjer med følgende inndeling: Kultur- og/eller nærings-
lokaler samt innendørs parkering i første etasje, næringslokaler og boliger i andre og tredje 
etasje, boliger i øvrige etasjer. Det forutsettes fra kommunens side friarealer i form av en tak- 
terrasse, og dette medfører ett eller flere mindre volum med trapp- og heiskjerne samt noen 
fellesarealer i sjette etasje.

Det er i samråd med naboer åpnet for en alternativ løsning hvor noe av volumet flyttes mot 
øst slik at det blir seks etasjer på østsiden av bygget mot at det reduseres tilsvarende til tre- 
fire etasjer på vestsiden. Dette skal være teknisk mulig, men avhenger av valg av konstruks-
jonssystem.

Byggets fasade mot øst vil havne som fondvegg mot det nye kulturhuset og ligge inntil det 
nye plassrommet som er planlagt i forbindelse med det nye hotellet. Dette tilsier at næring- 
slokalet på bakkeplan skal bli attraktivt for funksjoner i tilknytning til plassrommet, f.eks. som 
serveringssted. En videreutvikling av plassen foran bygget og denne funksjonen vil derfor 
kunne tilføre en merverdi for hotell-planene.
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Konseptskisser som viser hvordan en  ytting av bygningsvolum fra vest til øst vil kunne frem-
stå. Bygget som vist er tre etasjer mot vest og syv etasjer mot øst. Merk at dette er høyere 
enn de maks seks etasjene i nåværende reguleringsforslag

Konseptskisser som viser hvordan en fullt utbygd Havnegården evt. kan se ut.
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4.2 PLANKART

Planlagt regulert området er 5,5 daa.

Forslag plankart

4.3 PLANBESTEMMELSER

For planbestemmelser, se eget vedlegg.

Det er lagt opp til et bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på sjette plan, 
som kan utgjøre inntil 30% av takarealet. Det er også lagt inn en variasjon der bygningsvol-
umene kan forskyves mot øst, hvor man får seks hovedplan mot øst ved at det reduseres til 
fire plan mot vest. Bygningsvolum som legges til mot øst må reduseres tilsvarende mot vest. 
Maksimale høyder som vist på plankartet.

Funksjonene er parkering samt kultur- og eller forretningslokaler i første etasje, kontor og 
boliger i andre og tredje etasje, samt boliger i fjerde og femte etasje.

BYA er 1243 m2. Maks kotehøyder som vist på plankart.
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4.4 ADKOMST OG KJØREVEGER

Forslaget forutsetter å bruke eksisterende gatenett. Ny hovedadkomst og port(er) til in-
nendørs parkering etableres fortrinnsvis på byggets nordside fra Sjøgata, men det åpnes for 
alternative løsninger hvis planløsningen forutsetter det.

4.5 PARKERING 

I planen legges det opp til å følge den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for området. 
Eksisterende utendørs parkeringsplasser beholdes i den grad det er mulig, og det oppar-
beides innendørs parkering i deler av første etasje. Ved et nybygg er det åpnet for parkering 
på inntil to kjellerplan.

 
4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Bygget er tilkoblet eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. Kapasiteten til det eksister-
ende avløpet må vurderes under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Bygget er tilknyttet eksisterende strømnett. Kapasiteten til det strøminntaket må vurderes 
under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Overvannshåndtering fra takterrasser skal være til avløp. På gateplan vil det ikke være
vesentlige endringer fra dagens situasjon, og vannet ledes til eksisterende kummer. 

Avfallshåndtering avklares nærmere med kommune og renovasjonsleverandør ifb. med
byggesak.

4.7 FRI- OG FELLESAREALER

Det skal settes av 35 m2 friareal pr. boenhet til lek og rekreasjon. Dette skal fortrinnsvis ligge 
på takterrasse, men det er anledning til å definere inntil halvparten av balkongarealer som 
friareale.

Takterrassen skal opparbeides slik at den er innbydende og muliggjør variert bruk for
beboerne.

Deler av takterrassen skal tilpasses lek med nødvendige endringer i underlag og høyere
rekkverk (inntil to meter høyde).

Det er tillatt å bygge oppbygg på taket for nødvendige tekniske- og kommunikasjonsarealer, 
og disse kan også inneholde fellesfunksjoner for beboerne, som forsamlingsrom, trimrom 
o.l. Disse oppbyggene kan utgjøre inntil 30% av arealet til den tilstøtende takterrassen. Ved 
alternativ omfordeling av volum tillates leiligheter på øvre plan mot øst.
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4.8 UNIVERSELL UTFORMING

Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres 
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe uni-
versell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

5 Konsekvenser av tiltaket

5.1 GENERELT

Planområdet er et sentrumsområde, og det er uttrykt fra statlig og kommunalt hold ønsker 
om økt boligbygging i disse. Fortetting bidrar til mindre veitrafikk utenfor sentrum og således 
færre utslipp. Videre bidrar boliger i sentrum til å aktivisere disse områdene også utenom 
butikkenes åpningstider og fremmer et mer variert bymiljø. Funksjonsensrettingen er ofte 
påpekt som en av de største problemene ved etterkrigstidens planleggingsarbeid. En videre 
boligutbygging i Havnegården vil således være et positivt bidrag til sentrum og bidra til et 
bedre bomiljø for eksisterende beboere.

En utbygging er ikke vurdert å gi vesentlig økt trafikk i forhold til dagens bruk som er daglig-
vareforretning og kontorer, hverken på vegnettet eller flere fotgjengere i området. Det kan 
bli noe større belastning på øvrig infrastruktur som vann og avløp. Endringene vurderes ikke 
som store eller til å være negative for omgivelsene.

En full utbygging av Havnegården vil få konsekvenser for beboere på østsiden av Focus Ter-
rasse Borettslag, spesielt med tanke på tap av utsikt. I tettbygde strøk kan man ikke forvente 
at det ikke vil bygges høyt i nærområdet, men det er i dialog med borettslaget gjort tilpas-
ninger i planen for å minske konsekvensene for disse.

5.2 GEOTEKNIKK OG FLOM

Med utgangspunkt i kjent kunnskap om området er grunnforholdene vurdert til å være sta-
bile. De nye tiltakene vil ikke bidra til at området blir utsatt for ras, snøskred eller steinsprang. 
Forutsatt at området blir slik det er planlagt med riktig fall på veger, nødvendige overvannsrør 
og gode fordrøyningsmasser vil det ikke være fare for flomskader på infrastruktur.

Det er ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/
påbygg (jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen identifiserer uønskede hendelser/ potensiell fare, risiko knyttet til dette og 
eventuelle behov for tiltak. Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbar-
het – 2011 (dsb.no).

Tabellen under er en bearbeidet standard der farekategorier inndeles i to grupper: naturfarer 
og menneske- og virksomhetsbaserte farer.

Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, dvs. hvor ofte man antar 
at hendelsen vil finne sted, og inndelt etter følgende skala: lite sannsynlig (> 50 år), mindre 
sannsynlig (10 – 50 år), sannsynlig (1 – 10 år) og meget sannsynlig (< 1 år).

Konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/ helse, materielle/ økon-
omiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Skalaen som benyttes inndeles i fem 
kategorier: ufarlig, en viss fare, kritisk, farlig, katastrofalt og dekker spekteret fra ingen skader 
til flere dødsfall og alvorlige og kostbare materielle tap og miljøskader.

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hen-
delsen om den skulle inntreffe. Risiko angitt som grønn krever ikke tiltak, gult krever at tiltak 
vurderes og rødt krever tiltak iverksatt.
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Snø-/ isras/
steinskred

Lite sannsynlig En viss fare Ingen lokale skrenter som utgjør lokalras-
fare. Takras og istapper kan utgjøre en 
fare for liv/helse og bygget må sikres og 
ryddes iht. forskrift.

Flom, eros-
jon og isgang

Lite sannsynlig En viss fare Ingen bekker/elver som medfører flom-
fare. Det er en viss fare for springflod som 
kan forverres av stigende havnivå, men 
vil ikke utgjøre fare for liv/helse og bare 
medføre moderate matrielle skader.

Overflate-
vann

Sannsynlig En viss fare Avløp, spesielt på takterrasse, må dimen-
sjoneres for å håndtere perioder med 
ekstremnedbør.

Skog- og 
gressbrann

Lite sannsynlig En viss fare Ingen områder i planområdet som repre-
senterer noen fare.

Sterk vind Sannsynlig En viss fare Tomten er tidvis utsatt for sterk vind fra 
havsiden. Påbygg må dimensjoneres for å 
tåle lokalklima.

Radon Lite sannsynlig En viss fare Ikke undersøkt. Det har ikke vært prob-
lematikk på eksisterende bygg. Radon-
sperre er generelt krav etter Tek 10, men 
bygget vil ha en ventilert førsteetasje som 
utgjør en buffer mot boligetasjene over.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

NATURFARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Masseras/
utglidning

Lite sannsynlig Katastrofalt Tomten består av en utfylling på leirgrunn. 
Eksisterende bygg er fundamentert med 
peler til fjell og RIB har beregnet at fun-
damentene tåler den ekstra belastningen 
som påbygget gir. En mer grundig vurder-
ing og uavhengig kontroll må utføres i 
forbindelse med søknad om igangsetting-
stillatelse.
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Ulykker knyttet 
til nærliggende 
virksomheter 
(utslipp giftige 
eller eksplos-
jonsfarlige 
gasser/vesker)

Lite sannsynlig En viss fare Det ligger ingen virksomheter i nærheten 
av planområdet som representerer noen 
fare.

Ødeleggelser 
av infrastruktur 
(elektrisitet, 
teletjenester, 
vannforsyning, 
renovasjon/ 
spillvann)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle utfordringer. Da dette er 
et sentrumsområde vil evt. bortfall være 
kortvarige og ha liten konsekvens for 
beboerne.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Ulykker knyttet 
til transport på 
veg, jernbane, 
på sjø/vann, 
eller i luften

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer for planområdet 
knyttet til eksterne transportårer. En god 
del tungtransport går via Storgata/E6, 
men dette representerer ingen spesiell 
risiko for Havnegården 

Elektromag-
netiske felt 
(høyspentlinjer 
o.l.)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen høyspent i planområdet.

Trafikksikker-
het

Lite sannsynlig En viss fare Ingen vesentlige farer som utløses av økt 
trafikk og ferdsel. Boligene representerer 
ingen vesentlig endring i trafikkbelastning i 
forhold til dagens bruk som dagligvarefor-
retning og kontorer.

Storbrann Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer. Det er god avstand 
til nabobebyggelse og nærhet til brann-
stasjon.

Tidligere bruk
-forurenset 
grunn

Lite sannsynlig En viss fare Bygget har tidligere vært brukt til byggeva-
re- og dagligvarehandel, kontorer og boli-
ger. Det er ikke registrert eller sannsynlig 
at det er forurensninger i grunnen.
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BEHOV FOR TILTAK

Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle un-
dersøkelser eller beredskapstiltak.

RIB har i samråd med Norconsult AS vurdert at det ikke behøves mer utfyllende beregninger 
og utredninger på statikk/bæreevne og fundamentering i forbindelse med reguleringsplanen. 
Dette skal gjøres i forbindelse med søknad om igangettingstillatelse (se reguleringsbestem-
melse 4.3). Eksisterende fundamentering og bæresystem er beregnet til å tåle inntil seks 
etasjer ved videreføring av dagens bæresystem i betong, og syv etasjer hvis en lettere bære-
konstruksjon benyttes i påbygget. Det er også beregnet at et påbygg vil tåle vindbelastningen 
på tomten.
 
Området er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer som ras, skred, flom e.l. Mulige kon-
sekvenser av ekstremnedbør vil for bygget kunne forebygges ved å dimensjonere avløps-
løsninger for håndtering av overflatevann på takterrasse. Overflatevann på bakkenivå ansees 
ikke å være noen utfordring i forhold til dagens situasjon, og nærheten til fjorden reduserer 
risikoen for at vann kommer inn i bygget.

Gulvet i eksisterende 1. etasje ligger på kote +3.00. Ekstrem stormflo kan representere en 
risiko for oversvømmelse i første etasje, men dette ansees som lite sannsynlig. Da etasjen vil 
benyttes til parkering og næring er det liten risiko for skade på liv/helse og begrensede mate-
rielle skader.



FAUSKE KOMMUNE 
 
BESTEMMELSER TIL DATALJREGULERINGSPLAN 
Havnegården Fauske 
Plan-ID 2017003 

 
 

REGULERINGSPLAN  

Planen er datert: 25.09.2017 
Dato for siste revisjon av plankartet: 11.05.2018 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 
Dato for planutvalgets godkjenning: 

11.05.2018 
- 

 
 

§1 GENERELT 
 

Planen erstatter felt K2 (Byggeområder for kombinert formål: Allmennyttig forsamlingslokale, 
forretning) i reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, vedtatt av kom- 
munestyret den 27.06.2005. Felt K4 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over 
offentlig kjørevei) samt K7 og K8 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over offent- 
lig fortau) faller ut. 

 
 
 

§2 AVGRENSNING 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet datert 11.05.2018. 

 
 
 

§3 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til: 
 

- F/K/T/B Kombinertbebyggelse og anleggsformål: Parkering, tjenesteyting, forretning, 
kontor, boliger. 

- KV Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 
- SF Offentlig trafikkområde: Fortau 
- SPA Offentlig trafikkområde: Parkeringsplasser (kantsteinparkering) 
- SVG Offentlig trafikkområde: Annen veggrunn. Grøntareal 
- GF Friområde. Beplantning 



§4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Med søknad om tillatelse for bygg eller anlegg skal følge situasjonsplan som viser 

trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og tilpasning i planområdet 
og tilstøtende areal: Terrengbehandling, møblering, atkomster og avfallsløsninger. 
Eksisterende trær skal registreres og der det er ønskelig merkes som beskyttede 
objekt på situasjonsplan. 

 
4.2 Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at 

det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet 
skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som 
på områder utendørs. 

 
4.3 Fremtidig påbygging/nybygging innenfor området kan bare skje etter godkjent 

geoteknisk vurdering. 
 
4.4 Etter at planen er stadfestet kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med 

plankart eller disse bestemmelsene. 
 
4.5 Utbygging/rekkefølgebestemmelser. Det tillates å oppføre nybygg/påbygg i bygge- 

trinn. Det forutsettes at hvert enkelte byggetrinn i seg selv tilfredsstiller alle krav om 
parkering og friareal. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygg/ 
byggetrinn skal parkeringsplasser og lekeområde på tak være ferdig opparbeidet. 

 
4.6 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminne- myndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner, § 8. 
Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
4.7 Radon. Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon 
i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 
byggesøknad. 
 

4.8 Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i 
den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 

 

4.9 Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy gjelder. 
Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke 
overskrider grenseverdiene i T-1442/2016, der grenseverdiene i tabell 3 gjøres 
gjeldene. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i 
bruk. Det skal utføres en støyutredning før det gis byggetillatelse. 
 

4.10 Ved søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon om at innvendige 
bruksareal får tilfredsstillende forhold med hensyn til lysinnfall, lydnivå og luftkvalitet. 
 

4.11 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være i henhold til kommunens gjeldende 
parkeringsnorm for området. 
 

 



 
§5 FELT F/K/T/B: Kobinert bebyggelse og anleggsformål: FORRETNING, KONTOR, 
TJENESTEYTING, BOLIGER. 
 
5.1 I området kan det oppføres bebyggelse i inntil fem plan over bakkenivå og to 

kjellerplan i tillegg til dette. Parkering kan legges i første etasje samt kjellerplan. 
Maksimal gesimshøyde på hovedvolum er kote +23,400 (topp rekkverk tak). Det 
tillates oppbygg på tak for tekniske arealer, kommunikasjonsarealer samt fellesarealer 
for beboerne i forbindelse med takterrasse. Disse skal ikke overstige 30 % av areal av 
takterrassen. Maksimal gesimshøyde for oppbyggene på tak er kote +24,900 (topp 
gesims tak). BYA = 1243 m2. 

 
Utstikkende balkonger kan tillates på plan 2, 3, 4 og 5. Maksimalt utstikk er 3,0 meter. 

 
5.2 Det åpnes for en alternativ utnyttelse ved at deler av byggets volum mot vest flyttes til 

øst. Det kan da oppføres bebyggelse i inntil syv plan på den delen av området som 
ligger mot øst hvis bygget reduseres med tilsvarende volum mot vest. Maksimal høyde 
på halvdel mot øst er kote +28,350 (topp gesims tak). Maksimale høyder på halvdel 
mot vest er kote +19,950 (topp rekkverk tak) og +21,450 (topp gesims tak). 
Ved påbygg må det dokumenteres spesifikt at bærestruktur og fundamentering 
tåler belastningene. 

 
5.3 Atkomster til området er fortrinnsvis fra Nord (Sjøgata), men det åpnes for andre 

atkomster hvis dette kreves av praktiske hensyn. 
 
5.4 Det tillates parkering, kultur- og næringsarealer i første etasje. Næringslokaler legges 

fortrinnsvis mot øst og nord. I andre og tredje etasje tillates boliger og kontorlokaler. 
I fjerde og femte etasje tillates boliger. 

 
5.5 Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr boenhet. 

Dette legges fortrinnsvis på takterrasse. Inntil halvparten av balkongarealer kan 
medregnes i friarealer. Arealet sikres med gjerde med en høyde på minimum 1,5 m og 
ikke over 2,0 m. Den delen av gjerdet, som er høyere enn 1,5 m, samt gjerde mot vest 
skal utføres av materialer som sikrer utsyn. 

 
5.6 Inntil halvparten av balkongareale pr. boenhet kan innglasses til vinterhager. 

Eksisterende vinterhage på balkong i andre etasje er unntatt fra denne bestemmelsen. 
 
5.7 Bygninger skal oppføres med fasader i mur, tre eller platekledning. Bygnings- 

myndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige 
materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. Ubebygde deler av tomten skal gis 
en tiltalende utforming. 

 
 
 
§6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: ANNEN VEGGRUNN 

 
6.1 Området kan opparbeides med parkeringsplasser og grøntanlegg. 



 
 
§7 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: GANGVEI, FORTAU 

 
7.1 Området SF kan opparbeides med grøntanlegg, men ikke høyere enn 0,5 m. 

 
 
 
§8 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: PARKERINGSPLASSER (KANTSTEINPARKERING) 

 
8.1 Området skal inneholde minimum 3 plasser dimensjonert for bevegelseshemmede. 
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Tilsvar til merknader fra Fauske Tower Hotell v/Rambøll

Viser til to merknader til høringsutkast for detaljreguleringsplan for Havnegården fra Rambøll på 
vegne av Fauske Tower Hotell og Kulturhus, datert den 21.03.18.

1 BYGGEHØYDE OG SKYGGEVIRNKING

I den første merknaden fra Rambøll skriver de at en evt. utnyttelse opp til kote 28,35 som 
“dramatiske,” og at et påbygd Havnegården vil skygge for det planlagte torget og kulturhuset  i de 
“viktigeste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret.” Vedlagt er illus-
trasjoner som viser skygger i ettermiddagstimene den 21.03, 21.04, 21.05 og den 21.06.

Vår kommentar er at et høyere bygg på Havnegårdstomten selvfølgelig vil gi mer skyggevirkning 
for nabobyggene enn det eksisterende bygget i 2 og 3 etasjer, men vi vil nyansere bildet noe.

Illustrasjonene vedlagt merknaden er slik vi ser det noe selektive. De beskriver en konsekvens av 
vår reguleringsforslag som er reell, men uten den videre konteksten. 

Dagens bygning slik den står og innenfor det som er tillatt i dagens reguleringsbestemmelser
(3 etasjer) gir allerede en del skyggevirkninger for det planlagte torget og kulturhuset i de aktuelle 
ettermiddagstimene. Slik vi vurderer det er den mest attraktive bruksperioden for plassrommet 
mai-august, og det er i denne perioden Havnegården har mest innvirkning på ettermiddagssolen. 
Den nordnorske solen står ganske lavt på våren og høsten og Havnegården vil skygge helt for 
store deler av torget/plassen i de aktuelle timene uansett byggehøyde.

Vedlagt er illustrasjoner som viser skyggevirkningene på torget/plassen over dagen fra kl. 08 til 
kl. 20 på den 23.05 og den 21.06. Dette er beskrivende for den perioden der en økt byggehøyde 
vil ha størst konsekvens. 

Vi bemerker oss at Fauske Tower selv vil ha den største innvirkningen på skygger i området, på 
tross av den smale profilen, og vi mener dette hører til en totalvurdering. Skyggevirkningen for 
Havnegården i tidsrommet mellom kl. 07-10 er ganske stor, som vist med illustrasjonene kl. 08 og 
kl. 10. Når det gjelder plassrommet skygger Fauske Tower selv for hele torget i perioden mellom 
kl. 10 og kl. 12, som er det eneste tidspunktet hele torget er skyggelagt. 

For Havnegården AS
J. Edvardsen Design + Arkitektur
Gryttingveien 18
8209 Fauske

Planutvalget
Fauske Kommune

post@fauske.kommune.no

Oslo, 04.05.2018
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illustrasjonene sett ovenfra viser situasjonen i perioden  kl. 15-17. Det er her vi mener økt bygge-
høyde vil ha størst innvirkning, og illustrasjonen viser at forskjellene mellom dagens regulering-
splan og en økt byggehøyde ikke representerer noe som kan beskrives som dramatisk eller gir en 
større forringelse av prosjektet. Et bygg innenfor rammene av dagens reguleringsplan dekker
deler av torget i de aktuelle timene, og en økt byggehøyde vil gi en lengre skygge, men vil ikke 
dekke mer enn halve plassrommet på et gitt tidspunkt. Slik sett er det mulig å flytte seg mellom 
nord og sør for hvis man vil sitte i solen.

Den største konsekvensen vil være for en evt. uteservering i området rett foran fasaden til det 
foreslåtte Kulturhuset. Her vil det være redusert sol mellom i perioden rundt kl.16-17, men
skyggen dekker ikke hele fronten.

Totalvurderingen slik vi ser det er at plassen ved økt byggehøyde vil påvirkes noe, men ikke på 
noe vis noe som er dramatisk eller ødeleggende. Skyggene vil være noe lengre enn dagens
situasjon, men det vil i hele det aktuelle tidspunktet på ettermiddagen være deler av plassen som 
ikke er skyggelagt, slik at det er mulig å oppholde seg i solen. At man må flytte seg etter solen 
anser ikke vi som noe større problem for et byrom.

I det aktuelle området er nabobyggene regulert til fem etasjer, så det skulle ikke være noe
grunnlag for å forhindre en økning til tilsvarende høyder for Havnegården. Enhver økning i bygge-
høyden vil gi økte skyggevirkninger for plassrommet, men forskjellene mellom fem eller syv etasjer 
er ikke noe som utgjør noen større forskjell.

Havnegården er positive til å ha et samarbeid med Fauske Tower-anlegget og ser for seg å gjøre 
tilpasninger under en videre detaljplanleggingsfase for å sikre et attraktivt og sammenhengende 
byrom. Reguleringsforslaget representerer således en makshøyde men ingen garanti for at
utnyttelsen blir som illustrert.

2. PARKERINGSAREAL SPA5

Den andre merknaden gjelder parkeringsfeltet mot øst. Dette er en rest av dagens parkeringsplass 
som det foreslåtte plassrommet vil ta halvparten av. Havnegården er enige i at det må
opparbeides et sammenhengende og visuelt attraktivt plassrom, og vi er åpne for dialog på å en-
dre dette feltet. Vi ser i utgangspunktet for oss at dette feltet i planen er en sikkerhet for å bevare 
parkeringsareal for Havnegården hvis Fauske Tower- og kulturhusplanen utsettes eller ikke blir 
bygd, og er ikke tenkt brukt til parkering hvis det blir et plassrom.

En potensiell løsning kan være å legge inn i reguleringsbestemmelsene at feltet skal opparbeides 
i samsvar med området rundt, slik at det visuelt og praktisk vil bli en del av torget selv om det er 
teknisk sett er regulert som en parkeringsplass. 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 12.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 12.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 14.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 14.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 16.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 18.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 18.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 20.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 20.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 15.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 15.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 16.00 

Eksisterende reguleringsplan
23/5 kl. 17.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
23/5 kl. 17.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 08.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 12.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 12.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 14.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 14.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 16.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 18.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 18.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 20.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 20.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 08.00

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 08.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 10.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 10.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 11.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 11.00 
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Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 15.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 15.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 16.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 16.00 

Eksisterende reguleringsplan
21/6 kl. 17.00 

Foreslått volum (maks høyde mot øst)
21/6 kl. 17.00 
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Forslag til detaljregulering for Havnegården,  
merknader til utlagte planforslag 
 

Det vises til offentlig høring av reguleringsplan for Havnegården. På vegne at 

tiltakshaver for Fauske Tower Hotel og Kulturhus oversendes det to merknader 

til planforslaget. 

 

 

1. Havnegårdens byggehøyde, og forholdet til nytt bytorg 

og kulturhus 

Det legges opp til bebyggelse med alternativ utforming og byggehøyde. Vi ser 

imidlertid at Byggets østre side skal kunne strekke seg opp til kote 28,35.  

De foreslåtte byggehøyder utløser bekymring for virkningene dette vil ha for 

det nye kulturhuset og bytorget som er under planlegging. I planmaterialet 

drøfter ikke Havnegården dette i særlig grad og det vises heller ikke til virk-

ninger i form av sol/skyggediagram. 

 

Vi har derfor tillatt oss å utarbeide en enkel modell, basert på det foreslåtte 

fotavtrykk og byggehøydene i reguleringsplanforslaget. Nedenfor vises en serie 

med sol/skygge-bilder fra 21/3 til 21/6. Tilsvarende virkning vil være fra 21/6 

til 21/9.  

 

Virkningene er dramatiske for konseptet med Kulturhus og bytorg. Havnegården vil skyggelegge hele 

torget gjennom de viktigste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret.  

 

Dersom vi tolker grunnlaget feil, kan det tenkes at virkningene er annerledes. Kommunen bør derfor 

kreve forslagsstillers vurdering av virkningene. Dersom vår analyse er riktig, ber vi kommunen kreve ny 

utforming av prosjektet, der det i større grad tas hensyn til bytorget og kulturhuset på motsatt side. Vi-

dere mener vi at Havnegården i sin form og høyde i langt større grad bør spille på og sammen med tor-

get og Kulturhuset. Vi anser dette som viktig, da begge byggene, sammen med hotellet, vil danne veg-

gene rundt det nye bytorget.   

Utgangspunktet for modellen gjengitt nedenfor er tatt fra de høyder som søkes tillatt i forslag til regule-

ringsplan, og ikke i de illustrasjoner som følger saken (mao max høyde på østsiden – kote 28,35) 

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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21.03 kl 12.00 

 
21.03. kl 13.00 

 

21.03.kl 14.00 
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21.03.kl 15.00 

 

21.03. kl 16.00 

 

21.03.kl 17.00 
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21.04 kl 12.00 

 
21.04 kl 15.00 

 

21.04 kl 17.00 
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21.04 kl 18.00 

 
  

21.05 kl 12.00 

 

21.05 kl 15.00 
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21.05 kl 17 

 

21.05 kl 18.00 

 
21.05 kl 19.00 
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21.06 kl 12.00 

 
21.06 kl 15.00 

 

21.06 kl 18.00 
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21.06 kl 20.00 

 

 
 
 
2. Trafikale forhold – parkering 

 

 
Offentlig parkeringsplass o_SPA5 ligger på bygningens østside og har atkomst over o_SPA2. Det fram-

går ikke av illustrasjoner, eller bestemmelser hvordan denne parkeringsplassen skal fungere. 

  

Plassen er relativt smal, og vi er spørrende til om det går å både parkere og manøvrere inne på plassen.  
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Området vil være nærmeste nabo til det nye bytorget. Det er derfor viktig å få en god og velfungerende 

overgangssone mellom bebyggelsen og bytorget.  

 

Slik vi vurderer planmaterialet er vi derfor svært skeptiske til at dette området brukes til parkering og 

kjøreareal. Vi mener kommunen må stille strenge krav til utforming og bruk av Havnegårdens østside. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

Eirik Lind 

Faggruppeleder 

Arealplan 

Avd. areal og samferdsel 

 

M +47 906 38 584 

eirik.lind@ramboll.no 

 

________________________________________ 

 

Vi har flyttet til NyhavnaEN på Dora 

 

Rambøll i Norge AS 

Postadresse: Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6474     
 Arkiv sakID.: 18/522 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
051/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
 

 
Vedlegg: 
03.05.2018 20150018_Plankart Kirkeveien 13_A3 1_500 1380330 

03.05.2018 Planbeskrivelse Kirkeveien 13_gan 1380342 

03.05.2018 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1380378 

03.05.2018 Situasjonsplan, PGH Eiendom, 19.01.18 1380379 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500 (A3), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Det er innkommet 
4 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
Fylkesmannen i Nordland, 16.04.18 



 
Det vises til ovennevnte planforslag på høring. 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det ingen innsigelser fra de etater vi samordner. Disse vil i sende sine eventuelle 
uttalelser direkte til kommunen.  
 
Fylkesmannen har ingen merknader til planendringen.  
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 19.04.18 
 
 
Saken gjelder utvidelse av planområdet med 200 m2 i forhold til tidligere vedtatt detaljregulering. 
Fylkeskommunen ga innspill til denne utvidelsen i brev av 20. desember 2017.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  
Forholdet til regionale interesser  
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vi har ingen vesentlige merknader 
utover det som går fram av vårt innspill.  
Digital plandialog  
NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 
viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Særlig gjelder dette 
overordnede planer som kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Vi ber derfor om at 
kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 
plandokument til plannordland@kartverket.no.  
Kulturminnefaglig uttalelse  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Avdelingen har 
ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget.  
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.  
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
Vurdering/anbefaling: Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i 
planbestemmelsenes § 2, punkt 2.8. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18: 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 013/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Fauskke kommunale råd for likestilling av funsjonshemmede har ingen merknader til forslag til 
detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
 



Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18: 
 
Eldrerådet- 016/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknad. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er flyttet noe 
på. Ift. adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra 
Kirkeveien.  

Tiltakene planen hjemler er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på 
Fauske.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering ønskes flyttet noe på. Ift. adkomst ønskes 
det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra Kirkeveien.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er PGH Eiendom AS. 
 

Planarbeidet utføres av konsulent: 
Norconsult AS 
Sjøgata 74 
8200 Fauske 

 Eierforhold 

PGH Eiendom AS eier gårds- og bruksnummer 103/1201, 103/1634 og del av 103/570 vil bli 
grensejustert inn på samme etter hvert.  

 Tidligere vedtak i saken 

Godkjenning av plan 2015008 foreligger. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tilføring av det nye arealet til gjeldende reguleringsplan innebærer endring av reguleringsplan for 
Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 som igjen er nedfelt/hjemlet i kommuneplanens 
arealdel, dvs. en omregulering fra kontor/industriformål til boligformål. Det fremgår av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. § 3) at detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av 
kommuneplan (herunder kommunedelplan) eller områderegulering skal vurderes etter vedlegg III i 
forskriften. Ved gjennomgang av vedlegg III er det konkludert med at tiltaket ikke vil kunne få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
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 Planprosess 

 Medvirkning og møter 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.11.2017 og berørte parter 
(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstarten i brev datert 24.11.2017. 

 Innspill til planen 

Det er mottatt i alt 2 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

ISE 18.12.17 Opplyser om at de har 
infrastruktur innenfor planområdet 
og ber om å bli tatt med på råd ift. 
løsningsforslag. 

Medtatt i bestemmelse at flytting, 
nærbygging etc. må avklares 
med den enkelte anleggseier. 

Nordland 
fylkeskommune 

20.12.17 -Tiltaket ikke i konflikt med 
regionale interesser. 

-Ber om sosidata oversendes 
NordlandsAtlas. 

-Kulturminnefaglig; opplyser om 
at de ikke er kjent med at 
planforslaget vil komme i konflikt 
med registrerte verneverdige 
kulturminner.  

- 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1 er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er videreført/tatt inn i 
kommunedelplan. 

 
 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 vedtatt av Fauske 
kommunestyre den 11.05.17. Utvidelsen som omfattes av denne reguleringen inngår i 
reguleringsplan, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området avsatt til «kombinert 
kontor og industri/lager».  
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 10 av 22 
 

 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet vil etter endring bli på cirka 2,1 daa, ligger på Vestmyra, vest for Fauske sentrum.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I planområdet står det oppført et bygg (brakkerigg) benyttet som kontorbygg, overnatting samt 
lagervirksomhet.  

Området vest for planområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, mens området i nord og i øst 
består henholdsvis av industribygninger og en kirkegård.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger sentrumsnært. Bebyggelsen består av lavere eneboligbebyggelse og rekkehus 
med romslige tomter og åpenhet mellom husene og fremstår som ensartet i felt.  Område i nord består 
av sammensatte industribygninger i inntil to etasjer. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt. Noe av område er opparbeidet, men deler av området består av kratt 
og annen vegetasjon. I bakkant mot nord synker terrenget noe mot veien som går ned i Farvikdalen.  

Det er meget gode solforhold på tomten.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Oppført bebyggelse i planområdet er ikke verneverdig. Det er heller ikke kjent at det er verneverdige 
kulturminner og/eller -miljøer i tilstøtende områder. 
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 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier eller viktige naturtyper/arter i eller i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er ingen spor etter lek eller uteaktivitet i planområdet, men det er tilgjengelige lekeplasser og 
ballbaner tilknyttet skoler i nærområdet. 

 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det utøves ingen landbruk, skogbruk eller reindrift i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. 

 Trafikale forhold 

Planområdet grenser til Kirkeveien i sør og Farvikveien i vest og i nord. Vegene er kommunale og er 
tilknyttet Rv. 80 vest for planområdet. Vegene har 30 km/t sone og det er etablert fartsdumper. 

Gang- og sykkelvei 

Kirkeveien er opparbeidet med fortau.  

Kollektivtilbud  

Det er godt kollektivtilbud i området. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 m unna ved RV 80 og 
ved kirken. 

 Barns interesser 

Det er ikke kjent at planområdet er brukt som leke- eller uteoppholdsareal. 

 Sosial infrastruktur 

Nye Vestmyra er bygd og er lokalisert i kort gangavstand til planområdet. I umiddelbar nærhet til 
planområdet ligger det også en dagligvareforretning, samt at det er gangavstand til sentrum.  

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for 
universell tilgjengelighet.  
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 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp er ført fram til eksisterende bebyggelse. Kapasitet på anlegget er tilstrekkelig for 
eksisterende bygninger. Likså er tele og el ført fram til eksisterende bygninger  

Området ligger innenfor område hvor det kan fremføres fjernvarme, men det vites ikke om når dette 
tenkes tilbudt i området.  

 Grunnforhold, forurensning og flom 

Løsmassene i planområdet består i hovedsak av strandavsetninger i ulik tykkelse. 

Bygget som står der i dag er fundamentert på peler på fjell.  Man antar derfor at hele området som 
skal bebygges har en relativ god fundamenteringsevne.  

  

Figur 2: Løsmassekart. Kilde: Arealis. 

 

I følge NVEs karttjeneste ligger området utenfor, men opp mot fareområdet for kvikkleire i Farvikdalen.  

 

Figur 3: Kvikkleirekart. Kilde: Arealis.   
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I tillegg har NVE startet en sikring av Farvikdalen i dette området for å hindre eventuelle setninger i 
fremtiden. 

 Støy 

Planområdet har vei på to av sidene og grenser opp mot lettere industri lokaler på resten. Det vil nok 
forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være begrenset da veiens ÅDT og fartsgrense er lav.  

 Forurensning 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk. Det er ikke kjent at området har 
luftforurensning som overstiger grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning (jf. 
Forurensningsforskriften § 7). 

Planlegger kjenner ikke til at det er drevet virksomhet som kan ha forurenset grunn eller vann i 
planområdet. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er ikke gjennomført noen analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet utover det som 
fremgår av denne planbeskrivelsen. 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det bygd boliger med tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Parkering 
tenkes løst på bakkeplan under ny bebyggelse, samt noen plasser ute i dagen.   

Videre er det regulert inn leke- og uteoppholdsareal til boligene iht. kommuneplanens bestemmelser
  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 

 
- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

o Lek (#) 
 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelse tillates plassert innenfor byggegrensen i området avsatt til «boligbebyggelse». 
Byggegrenser fremgår av plankartet. I forhold til Kirkeveien og Farvikveien er byggegrensen satt til 10 
m fra senterlinjen på disse vegene. Mot nordøst er byggegrensen satt til 4 m, men det tillates at 
carportanlegg/garasjer, søppelanlegg, etc settes opp inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg.  

Det planlegges bygd 2 bygg med 6 leiligheter i hvert bygg og i inntil 3 etasjer. 

Utarbeidet plankart viser en mulig utnyttelse av planområdet med inntil 12 leiligheter og der 
carportanlegg er integrert i hovedbygningene i en første etasje.  

Maks tillatt bebygd areal, %-BYA er satt til 35 % og maks tillatt gesimshøyde er foreslått satt til 11 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Heissjakter, trapperom, etc. tillates over de oppgitte byggehøydene 
med inntil 3,0 m. Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder ligger på ca. +31,0. 
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 Uteoppholdsareal 

Til hver boenhet skal det iht. krav i gjeldende kommuneplan, avsettes minimum 35 m2 med leke- og 
uteoppholdsareal, hvorav minst 5 m2 av disse skal utgjøre privat uteareal (terrasse/balkong). Det er 
regulert inn areal til leke- og uteoppholdsareal tilsvarende ca. 12 boenheter i plankartet. 

Utover dette bygges det i forbindelse med Vestmyra skolesenter et innholdsrikt nærmiljøanlegg med 
en rekke fasiliteter for utøvelse av rekreasjon for barn og unge i alle aldre. 

 Parkering 

I kommuneplan som er under revidering forslås det et parkerinskrav på 1,4 plasser pr. boenhet for 
enheter med et areal større enn 50 m2 og 1 plass pr. boenhet for enheter under 50 m2. 

Parkering vil bli løst på egen tomt i kombinasjon av carportløsning og åpen bakkeparkering.  

 Trafikkløsning 

Bilatkomst til planområdet tenkes lagt sørfra via Kirkeveien og fra nordvest via Farvikveien. 
Byggegrensen er i hovedsak satt til 10 m fra veiens regulerte senterlinje. Kirkeveien har videre 
forbindelser mot RV80 og E6. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

De nye byggene vil kunne knyttes til eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg som har 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Energibehovet i planområdet er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen vil skje på eget område. Bygg/løsninger for avfall tillates plassert utenfor 
byggegrensene og inntil 1 m fra formålslinjene foruten der det grenses mot offentlig vegg. 

 Planlagte offentlige anlegg 

Forslagstiller kjenner ikke til at det er planlagt nye offentlige anlegg i nærheten av planområdet, 
foruten ny skole/nærmiljøanlegg ifbm. Vestmyra skole. 
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 Sosial infrastruktur 

Det er god dekning hva angår barnehage og skole i området. Den sentrale beliggenheten gjør at det 
ellers er godt utbygd med sosial infrastruktur i nærområdet. 

 Universell utforming 

Arealer innenfor planområdet skal så langt det er mulig opparbeides og utformes etter prinsippene om 
universell utforming.   

 Miljøoppfølging 

Det planlegges ikke virksomheter som genererer lukt, støv eller annen forurensning i planområdet. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal foreligge kartlegging av mulig forurensning i grunnen, og 
evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. forurensningsforskriftens kap. 2 ved søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 Grunnforhold 

Sikker byggegrunn skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 Støy 

Ingen nødvendige tiltak. Støy i anleggsperioden skal skje i tråd med veileder T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (2012). 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Må senest dokumenteres ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Radonsperre- lovpålagt krav fra 
1.7.2010. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann X 
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

x  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen særskilt risiko.  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Antas tilstrekkelig. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x Må sjekkes ut og dokumenteres 
før igangsettingstillatelse gis. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 19 av 22 
 

 

 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten dokumentasjonskrav ift. forurenset grunn og 
stabilitet. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan/utomhusplan. 
o Kommunaltekniske planer. 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, herunder ift. gjeldende 

kulturminner/-miljø. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsarealene. 
o Dokumentasjon på grunnforhold. 

 

Annet (spesifiser) x  
 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Ingen særskilt risiko. 

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget medfører endring av formål i ift. det som er bestemt å gjelde i kommunedelplanen for 
området. Dominerende bruk av områdene rundt er boligformål, og i så måte vil en omregulering fra 
industri til boligformål passe fint inn. 

 Stedets karakter 

Planforslaget innebære en videreføring av dagens situasjon og dermed ingen endring av 
stedskarakteren. Området forslås fortsatt bebygd, men da med boligbebyggelse slik som 
mestepartene av omkringliggende områder.  

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldloven kap. II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket 
ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Det er ikke 
registrert utvalgte naturtyper, verdifulle arter eller høy bonitet/jordkvalitet i forbindelse med 
naturområdene og jordbruksområdene.  

Tiltaksområdet hvor det planlegges nye boliger ligger i et område allerede preget av menneskelig 
virksomhet og aktivitet, hvor vi har vurdert sannsynligheten for å finne verdifullt naturmangfold som 
liten. På bakgrunn av dette er det ikke gjort nærmere feltundersøkelser i planområdet av hensyn til 
naturmangfold.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og 
vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vurderes ikke å gi negative konsekvenser for landbruk.  
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 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 
avviklingsproblemer i omkringliggende vegnett. 

 Teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse i planområdet kan tilkobles eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder, men vil derimot kunne føre til 
at nytt leke- og uteoppholdsareal blir opparbeidet. 

 Barns interesser 

Hensyn til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging utløser ikke behov for å øke verken barnehage- eller skolekapasitet, da det 
allerede i dag er god kapasitet ift. disse funksjonene.  

 Universell tilgjengelighet 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldene Teknisk 
forskrift. 

 ROS 

Det er ikke avdekket noen spesielle hensyn i forhold til risiko og sikkerhetsvurderinger. Tilstrekkelig 
brannvannstilførsel og grunnforhold skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket i planen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. Alle kostnader ved 
tiltaket bæres av tiltakshaver. 
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være et godt 
bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på Fauske.  
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§1 GENERELT 
 
1.1  Formål 

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt parkerings- og trafikkareal.  

 
1.2  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i ett vertikalnivå (på grunnen) med 
plan-id 2015008. 
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt 27.06.05 (plan ID 
2004002).   

 
1.3  Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse (B), eierform annen 
 

Bestemmelsesområde - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
• Lek (#1) 

 
 

 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Støy – støyskjerming 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 
2.2  Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
2.3  Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk 
innenfor planområdet. Byggene skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, 
materialvalg og fargesetting.  

 
2.4  Parkering 

Det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
 
2.5  Leke- og uteoppholdsareal 

Det skal opparbeides min. 35 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Minst 5 m2 av disse skal 
være privat uteareal (terrasse/balkong). 
 
 

 



3  

2.6 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til VA og kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte anleggseier.  

 
2.7  Avfall  

Det skal avsettes nødvendig areal for avfallshåndtering i planområdet. Plassering av disse skal 
fremgå av situasjonsplan/utomhusplan, jf. § 5.1.  

 
2.8  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

2.9  Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt.1) 
 
3.1  Boligbebyggelse – B 

I område benevnt B kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
trafikkareal, herunder parkering/carport, boder samt avfallshåndtering.   

 
Maksimal utnyttelsesgrad får ikke overstige %-BYA=35 %. Maksimal tillatt gesimshøyde settes 
til 11 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.  
 
Garasjer/carport, uteboder, søppelskur etc. tillates utenfor angitte byggegrenser inntil 1 m fra 
formålslinjen foruten der det grenses mot offentlig veg. Dersom avstand til nye og/eller 
eksisterende bygninger blir mindre enn 8 m må byggene prosjekteres og bygges med tilstrekkelig 
brannmotstand i henhold til teknisk forskrift. 
 
Inntegnet planlagt bebyggelse og parkeringsplasser er kun å oppfatte som illustrasjon av en 
mulig utnyttelse. Endelig løsning dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.   

 
 
§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDE - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg                

(PBL §12-7, pkt. 1) 
 
4.1 Lek (# 1 LEK) 

Innenfor områdene benevnt #1 LEK skal det tilrettelegges for leke- og uteoppholdsareal jf. § 2.5.  
Arealene skal ha god sikring mot biltrafikk.  
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§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 

bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med nødvendig 
sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde 
arealer. 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av kommunen.  
• Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 
• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
• Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen.  

 
5.3 Brukstillatelse 

Før brukstillatelsen kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet: 
• Teknisk infrastruktur (VA, atkomst, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal  
• Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsareal. 
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Detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15. 
 

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Planbeskrivelse Myrveien 13 og 15_13022018 1380410 

11.05.2018 Reguleringsplankart 07.05.18 1381102 

11.05.2018 Vedlegg 1 - Bestemmelser 1381116 

11.05.2018 Vedlegg 3 - ROS-analyse 1381117 

11.05.2018 Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan 1381119 

11.05.2018 Vedlegg 5 - G-not-001 1350021445_ferdig 1381120 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500 (A3), planbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan, geoteknisk notat 
og ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Det er innkommet 
10 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
Fylkesmannen i Nordland, 16.04.18 
 
Det vises til ovennevnte høringssak datert 05.03.2018.  
Planforslaget tilrettelegger for 14 flyktningboliger fordelt på tre bygg og tilhørende utearealer.  
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
Til denne plan foreligger det ingen innsigelser, og følgelig utgjør dette brev bare Fylkesmannens 
uttalelse.  
Det er gjennomført en ROS-analyse ved bruk av metodikk i samsvar med DSBs veileder. Analysen 
avdekker risiko for uønskede hendelser med hensyn til trafikksikkerhet og brannsikkerhet med forslag til 
avbøtende tiltak. Det er ikke stilt krav utover branntekniske krav i TEK17. Når det gjelder foreslåtte tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten (punkt 3.2) bør disse vurderes innarbeidet som 
rekkefølgebestemmelser.  



Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er i bestemmelsenes § 3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav innenfor planområdet: innenfor frisiktsonene 
skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegdekket 
på tilstøtende veg. I bestemmelsenes § 4samt krav om tilstrekkelig belysning i kryss 
Kirkeveien/Farvikveien. 
 
Nordland fylkeskommune, 23.04.18 
 
Uttalelse ved høring - detaljregulering Myrveien 13 og 15, gbnr 104/209 og del av 200 - Fauske 
kommune 
 
Vi viser til brev med forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15. Planarbeidet skal 
tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende bolig. Arealformal er i tråd 
med overordnet plan og gjeldende reguleringsplan (1997). Høyde og utnyttingsgrad økes noe i forhold til 
gjeldende regulering . 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland  fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Planfaglig uttalelse 
Nordland fylkeskommune er opptatt av at hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen, jf. vart 
innspill til planarbeidet i brev av 28.4 .17. 
 
Vi ber kommunen ivareta barn og unges interesser ved at det utarbeides rekkefølgebestemmelse som 
sikrer at nærlekeområdet (f_LEK) blir opparbeidet før det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Sa langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngar i forslag ti l reguleringsbestemmelser. 
Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Kulturminnefaglig 
vurdering : Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes § 2, punkt 2.8. 
Krav om etablering av lekeplass før det gis brukstillatelse er tatt inn i bestemmelsenes § 4, punkt 
4.3. 
 
 
Sametinget, 12.03.18 
 
Uttalelse - detaljregulering for Myrveien 13 og 15 i Fauske kommune  
 
Vi viser til deres brev av 05.03.2018.  



Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 4.2.  
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 
6. 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes 
§ 5, punkt 5.2. 
 
 
Indre Salten energi, 07.03.18 
 
Forslag til detaljregulering for Myrveien 13/15 
ISE Nett AS har følgende merknader:  
ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning. Her må 
ISE Nett få opplysninger om et samlet totalt effektbehov for Myrveien 13/15 (3 bygg). Det er ønskelig å 
få antall boenheter for hvert enkelt bygg. 
 
 
Vurdering/anbealing 
 
Vurdering av effektbehov tas i detaljprosjektering/byggesak. 
 
 
Folkhelserådgiver, 27.04.18 
 
I planområdet er det lagt opp til en økning av kommunale utleieboliger fra 8 boenheter fordelt på to 
bygg til 14 boenheter fordelt på tre bygg. Det fremkommer ikke i plandokumentet om utleieboligene i 
fremtiden skal benyttes av flyktninger eller vanskeligstilte2. Erfaring viser at kommunale utleieboliger i 
hovedsak blir benyttet av grupper som har et særskilt behov, herunder vanskeligstilte og flyktninger. Det 
anbefales ikke å blande disse grupper i samme boområde. 
.. 
I kommunens folkehelsepolitikk er levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller et av 
satsningsområdene. Totalt i Myrveien og Skjerstadveien vil det bli en fortetning av kommunale 
utleieenheter fra 12 enheter til 18 enheter. Dette kan være et hinder for et godt bomiljø og kan være 
med på å utvikle levekårsproblemer og segregering. Det viser seg at der kommunale boliger ligger 
spredt, er en med på å forhindre opphopning av levekårsproblemer. 
 
Mange små enheter i et område genererer mye inn- og utflytting som kan gi ustabilitet i bomiljøet. En 
overvekt av utleieboliger kan også skape mye gjennomtrekk og fare for ustabilitet. En god balanse må 
etterstrebes. Målet må være et variert og stabilt bomiljø med en et mangfold av boligtyper og 
boligstørrelser og en god miks av eierboliger og utleieboliger. Det er viktig å ikke bare innrette seg etter 
de til enhver tid dagsaktuelle behov, men også planlegge for en sosialt bærekraftig boligutvikling over 



tid. 
.. 
Vurdering 
Fra et folkehelseperspektiv og de mål kommunen har innen folkehelsepolitikken anbefales det at forslag 
til detaljregulering for Myrveien 13/15 ses på. At det gjøres en helhetsvurdering for området herunder 
også Skjerstadveien 16, både i forhold til antall kommunale utleieenheter i området og i forhold til øvrige 
boligsosiale hensyn og velferd. 
Det videre arbeidet med detaljreguleringen kan om ønskelig benyttes som en læringsarena. Der det tas 
opp til diskusjon og vurdering sammen med Husbanken og Fylkesmannen i kommunens nye prosjekt; 
Boligsosiale hensyn i den helhetlige kommunale planleggingen.4 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Folkehelserådgiver uttrykker bekymring for hvordan boligene i fremtiden skal benyttes. Planen som nå 
foreligger legger til rette for etablering av to nye bygninger innenfor planområdet og total økning av 6 
nye boenheter i forhold til gjeldende plan. En detaljregulering gir ikke føringer for hvem som kan 
etablere seg eller om det blir utleie- eller selveierbolig. Det er forståelig at man ønsker en balanse i 
bosetning av vanskeligstilte og flyktninger og andre befolkningsgrupper, men det er opp til grunneier og 
utbygger å ta slike avgjørelser. I og med at det er sannsynlig at boenheten vil være (delvis) kommunale 
utleieboliger, anbefales det at dette tas opp hos ansvarlig kommunal avdeling som gjennomfører 
utbygging og tildeling etter ferdigstilling. Reguleringsplanen gir mulighet for etablering av ulike 
boenheter hvor størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 m2 til 84,4 m2, fra 1 roms til 4 roms. Dette 
gjør at området er attraktivt for både enkeltpersoner og familier med ulik størrelse. Det er også mulig å 
fravike fra disse tallene, så lenge man forholder seg til gjeldende planbestemmelser, som f.eks. 
gesimshøyde og utnyttelsesgrad. Det vil f.eks. være mulig å bygge mindre boenheter enn 14, med større 
boareal per enhet. Avgjørelsene må tas i prosjekterings- og utbyggingsfasen, altså etter planvedtak. Det 
er viktig at ansvarlig kommunal avdeling ser på bomiljø, størrelse av enheter i forhold til målgrupper, 
fordeling av selveier eller utleie og sannsynlighet for gjennomtrekk/inn- og utflytting som konsekvens. 

 
I plansammenheng er det gjort en helhetsvurdering og det vurderes som tilstrekkelig i forhold til 
kravene som stilles også i folkehelseperspektiv. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 014/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Kommunalt får for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13/15. 
 
Vurdering/anbealing 
Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18 
 
Eldrerådet- 018/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Myrveien 13/15. 
 



Vurdering/anbealing 
Ingen merknad. 
 
 
Anniken Storli, Fred-Arne Johansen, Glenn Kevin Johansen, Tina Skjelstad, 22.04.18 
 
Merknader og innsigelser til planforslaget for Myrveien 13/15 
Når det gjelder forslaget til detaljregulering mener vi at et slikt stort prosjekt på et relativt trangt og lite 
område vil få konsekvenser for hele boligområdet. Vi ønsker at kommunen prioriterer et bygg med 
maksimalt 6 leiligheter fremfor to bygg. Dette vil være fornuftig i fht trafikkbelastning og boligmasse. 
Det vil kunne gi rom for å etablere et uteområde som både beboere og øvrig befolkning kan være stolte 
av. Barn trenger å vokse opp i trygge omgivelser og derfor ber vi kommunen 
prioritere prosjektet slik at trivsel og sikkerhet blir ivaretatt. 
Vi er et relativt stort nabolag som har vært engasjert i denne saken/prosessen og håper kommunen vil 
ivareta våre interesser slik at vi sammen kan ha et godt og trygt nabolag. Vi håper deregjennomgår 
tidligere innsendte dokumenter, slik at resultatet av dette prosjektet blir noe vi alle kan være stolt av. 
I forbindelse med planforslaget som ligger ute har vi følgende bemerkninger som vi mener må 
vurderes nøye før et vedtak. 
 
1. Trafikkforhold 
Når det gjelder trafikkforholdene denne utbyggingen vil medføre, viser vi til tidligere 
innsendte innspill. Vi mener at planforslaget ikke har ivaretatt dette på en god nok 
måte. 30 sone vil ikke løse/ ivareta problemet. Området er uoversiktelig og slik som 
det er tenkt parkering vil det bli svært vanskelig å se at sikkerhet for beboere og barn 
i området er ivaretatt. Her tenkes det inn og utkjøring samt parkering langs veien, 
med tre utkjøringer. Vi er bekymret da vi opplever trafikkfarlige situasjoner ukentlig. 
Vil her nevne at dette er en et barnetråkk/skolevei. ( Vi registrerer at det i ROS 
analysen er valgt å ikke nevne registreringen som er foretatt i 
Skjerstadveien/Myrveien) I følge planforslaget mener de at det er nok å «skoge» for 
å gjøre krysset/veien oversiktlig. Dette er vi sterkt uenig i da dette har vært prøvd 
tidligere uten at det fikk noe større betydning. Det ble like fort gjengrodd da dette 
ikke ble vedlikeholdt. Her bør kommunene prioritere gang og sykkelsti for å ivareta 
våre skolebarn. 
2. Lekeplass 
Viser til tidligere innsendte dokument når det gjelder ivaretakelse av barns rettighet 
til lekeareal. I følge planforslaget er det bare tiltenkt lekeareal til beboere i 

utbyggingsprosjektet. Her mener vi kommunen bør tenke på alle barna i området. Våre barn har 
benyttet seg av dette området tidligere til lek og kreativitet. Vi ber kommunen vurdere og redusere 
boligmassen og planlegge et uteområde som ivaretar alle beboerne i området. 
Dette vil legge til rette for og øke barn og unges samspill og trivsel. Ved et slikt planforslagmå 
kommunen prioritere friområdene/lekeområdene og ferdigstille disse samtidig med prosjektet. 

 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er to utkjøringer og tre innkjøringer innenfor utbyggingsområdet. Parkeringen som går parallelt med 
Myrveien skal være avskilt med gjerde for å hindre inn- og utkjøring, i henhold til bestemmelenes § 5, 
punkt 5.7. Det er i bestemmelsenes §3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav (hensynsone). Det er også lagt inn 
krav om tilstrekkelig belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien i tråd med anbefalinger i ROS analysen, jf. § 
4, punkt 4.3. 
 
Med tanke på at det er 30 km/t sone i området vurderer rådmannen at disse tiltakene er tilstrekklig for 



å ivareta trafikksikkerheten. 
 
Det er i vedtatt reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 satt av lekeplass sør for Skjerstadveien. I tillegg er 
f_lek en felles lekeplass. 

 
Regulert lekeområde (FR3) sør for Skjerstadveien. 
 
 
Linda Aparicio/Ørjan Kristensen, 18.04.18 
 
Kommentarer til forslag til detaljregulering Myrveien 13/15 
Punkt 2. Nøkkelopplysninger: Her står det at informasjonsmøte avholdt Ja – Dette møtet ble 
avholdt så tidlig i prosessen at det er på høy tid å avholde et nytt møte. Mye er sagt og gjort 
siden den gang. Vi som var til stede på det avholdte møtet oppfattet ikke dette som et godt 
informasjonsmøte. 
4.3 Planprosessen: Det står at det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i 
området – dette stemmer ikke. Vi har måttet etterlyst svar på e-post flere ganger. Gjentatte 
ganger ringt kommunen men ikke fått svar eller blitt oppringt hvis vi har lagt igjen beskjed. 
5.13 Grunnforhold: Det påstås at det ikke trengs å taes hensyn til grunnforholdene ved 
bygging, men vi som bor her opplever store forandringer i terrenget. Store områder rundt hus 
og i hage har sunket betydelig. Rivearbeidet i branntomten påvirket mye av dette. I denne 
perioden har vi også fått sprekker i gulv og flis på bad. Noe vi mener kommer av dette 
arbeidet. 
5.14/7.6 Trafikkforhold: Vi som nærmeste nabo har registrert flere ulykker i området en de 
som er registrert i dere papirer. Og som fig. 13 viser er dette er svært uoversiktlig kryss, og vi 
frykter flere ulykker når trafikken blir større. 
Det kommer frem av forslaget at de nye parkeringsplassene skal være 1.4 pr. boenhet. Dette 
vil da si at hvis alle har de antatte bilene blir det mye mer trafikk. Og ikke liten økning av 
kjøretøy slik dere skriver i forslaget. Bussen som går her gjør jo også at krysset er farlig. 
7.8 Støv og støy: Vi som bor nærmest veien opplever mye støy og støv slik det er i dag. Dette vil jo øke 
betraktelig ved bygging. 
 



 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er lagt ut medvirkning ut over det plan- og bygningsloven krever. Berørte grunneiere er tilskrevet 2 
ganger, det har vært informasjonsmøte, planarbeidet har vært annonsert i 2 aviser og  på kommunens 
hjemmeside. 
 
PBL §12.8. krever i denne type planer at det skal:  
- Kunngjøres en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier.  
-Registrerte grunneiere og festere i planområdet og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet 
samt naboer til planområdet, skal når de blir dirkete berørt, hensiktsmessig måte underrettes om at 
planarbeidet tas opp.  
 
Grunnforholdene er vurdert i en egen geoteknisk rapport. Det er i bestemmelsenes § 4, punkt 4.1 satt 
krav til geoteknisk prosjektering før igangsettingstillatelse gis. 
 
ROS analysen er basert på registrerte ulykker i området. Rådmannen har ingen grunnlag for å vurdere 
ulykker som ikke er registrerte. Det er i bestemmelsenes §3, punkt 3.1 lagt inn siktkrav (hensynsone). 
Det er i tillegg lagt inn krav om tilstrekkelig belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien i tråd med 
anbefalinger i ROS analysen. 
 
Rådmannen vurderer at det naturlig nok vil forekomme noe støy i en byggeperiode. Det skal uansett i 
byggeperioden tas hensyn til berørte naboer i forhold til støv, støy og trafikk. 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. SAMMENDRAG 

 

Planarbeidet skal tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende 

bolig. Det er ønskelig å øke utnyttelsesgraden fra dagens situasjon.  Det har vært flere tilfeller av 

brann på området, og et boligbygg ble revet på grunn av brannskader. Området er flatt og består 

for det meste av eneboligtomter, men området har flere rekkehus og konsentrert bebyggelse.  

 

 

Figur 1: Før brannen 

 

Figur 2: Dagens situasjon 

 

 

Planområdet ligger sentralt i Fauske kommune med sentrum én kilometer unna. Skole, 

idrettsanlegg, busstopp og dagligvarebutikk ligger i nærhet til planområdet som gjør det enkelt å 

gå eller sykle til en rekke aktiviteter. 

Hovedproblemstillinger: Brannsikkerhet, trafikk, utnyttelsesgrad og geoteknikk.  

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

Sted Fauske 

Adresse Myrveien 13 og 15 

Gårdsnr./bruksnr. 104/209, 104/681, 104/200 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 av 

27.02.1997  

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 

 

 

 

Forslagstiller Fauske Kommune 

Grunneiere (sentrale) Fauske Kommune 

Arkitekt/volumstudier Norconsult AS 

Plankonsulent Rambøll Norge AS 

Plankart Rambøll Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Tilrettelegge arealer for bolig 

Planområdets areal i daa 3,5 dekar 

Nytt næringsareal (T-BRA)  

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, 

o. l.) 

Brann, trafikksikkerhet 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) N 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 28.03.2017 

25.10.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) J  
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Hensikten med planen 

Bakgrunn for planarbeidet er Fauske kommune sitt ønske om å detaljregulere et område i en 

kilometer fra Fauske sentrum. En omfattende brann i en kommunal firemannsbolig resulterte i at 

det ene bygget på eiendommen ble revet. Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter 

fordelt på to nye bygg. Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig. 

Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Totalt tre boligbygg med totalt 14 

boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien med 

parkering på angitt plass. Området er regulert til boliger, men har begrensninger til bygging. 

 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er innsendt av Rambøll Norge AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver 

Fauske kommune.  

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind +47 906 38 584, 

eirik.lind@ramboll.no.  

 

3.3 Berørte eiendommer 

 

Figur 3: Eiendommer rundt planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eirik.lind@ramboll.no
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Tabell 1: Tiltakshaver 

GNR BNR Navn Adresse 

104 209 Fauske kommune Myrveien 13 og 15 

104 200 Fauske kommune Myrveien 

104 681 Fauske kommune Lynghaugveien 

104 34 Fauske kommune Myrveien/Skjerstadveien 

 

Tabell 2: Naboer av planen 

GNR BNR Adresse 

104 636 Skjerstadveien 9  

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713 Lynghaugveien 5 

104 112 Sjåheiveien 42 

104 126 Myrveien 11 

104 126 Myrveien 11 

104 168 Lynghaugveien 7 

104 213 Skjerstadveien 8 

104 219 Myrveien 17 

104 230 Skjerstadveien 14 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 298 Skjerstadveien 8 B 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713/0/1 Skjerstadveien 15 A 

104 713/0/2 Skjerstadveien 15 B 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/4 Skjerstadveien 15 D 

104 713/0/5 Skjerstadveien 15 E 

104 713/0/6 Postboks 196 

104 719 Lynghaugveien 5 

104 753 Lynghaugveien 6 
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3.4 Planprogram/konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. Fauske kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide 

planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. 

 

4. PLANPROSSESEN 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.03.2017 (jf. Vedlegg 1). 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i 28.03.2017 og med brev til berørte i 

planområdet og naboer til planområdet, iht. vedlagt adresseliste 

 

4.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Saltenposten og Avisa Nordland 25.10.2017 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 27.11.2017 

 

Figur 4. Varsel om oppstart 

Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

4.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

Folkemøte 24.04.2017 om detaljreguleringsplanen. 

Befaring ble avholdt 24.04.2017. 
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Det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i området. 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

5.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 

produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/  

5.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 – 8. Arealpolitikk i Nordland 

Retningslinjene er utrykk for vesentlige regionale interesser. Disse er viktige for å ivareta 

nasjonale og regionale interesser i arealforvaltningen. Som utrykk for vesentlige regionale 

interesser gir retningslinjene fylkeskommunen og statlige etater grunnlag for å fremme 

innsigelser. De skal også sikre god planlegging i Nordland.  

8.2 a) - Utbygging av boligområder og arbeidsplasser kal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

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

tettsted rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011 

Hensikten med denne handlingsplanen er å styrke folkehelsen ved å forankre ulike 

folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy. Og å 

utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Formålet 

er at befolkningen skal få flere leveår med god helse og at det blir reduserte helseforskjeller 

mellom ulike grupper i befolkningen. Folk må nås i det daglige livet.  

5.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel har noen generelle bestemmelser som gir føringer for planarbeidet når 

det gjelder parkeringsplasser, støy, krav til ROS- analyse og dokumentasjon om 

radonkonsentrasjonen i grunn, at barn- og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen og 

at nye tiltak må ikke berøre automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Figur 5: Sonefordeling Fauske sentrum 

Nye parkeringsnormer i forslag til kommuneplanens arealdel vil være 1,4 parkeringsplasser per 

boenhet for sone C. Ved leiligheter under 50 m2 er kravet er 1,0 parkeringsplass per boenhet. 

Det er i denne planen satt begrensninger for utnyttelsesgrad og byggehøyder, og dette benyttes 

som normer for planen. BYA er satt til 35 %, gesims og mønehøyde (i parantes) er 7-(11) m, og 

etasjehøyder er 2 etasjer + tilbaketrukket.   

 

 

 

Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2009-2021 

I gjeldende kommuneplan for Fauske kommune 2009-2021 er det beskrevet at området er under 

en detaljeringssone (skravur) hvor gjeldende reguleringsplanen er retningsgivende.  
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Tilstøtende planer 

Planområdet ligger midt i et boligområde. Kommuneplanens arealdel B03 rett øst for 

planområdet er den nærmeste tilstøtende planen 

 

 

Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
 

5.4 Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2. Området er regulert til boligformål med et friluftsområde i 

nordøst og tre lekeplasser.  

 

 
 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplan i området 

 

Gjeldende plan omhandler bolig, offentlig veg på tre sider, privat fellesatkomst (F4)på vestsiden. 

Den har bestemmelser vedrørende bolig: 

Maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter fra topp grunnmur. 

Takvinkel mellom 22,5 og 38 grader. Krav til harmoni i form, fasader og materialbruk. Krav til to 

parkeringsplasser pr. boenhet. Bebygd areal maksimalt 25 %. Garasje maksimalt 35 kvm og 

uthus maksimalt 25kvm. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

5.5 Beliggenhet 

Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet strekker seg 

over eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200 og 104/681. 

 

 

Figur 9: Lokalisering av Myrveien 13 og 15 (kilde: www.statkart.no) 

5.6 Planavgrensning 

Avgrensning av planområdet er satt av eiendomsgrenser. Omkring hele planområdet er det i dag 

boliger.  

 

Figur 10: Planavgrensing 
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5.7 Bebyggelse 

Bebyggelsen i området består i stor grad av eneboliger bygd på 50-, 60- og 70-tallet. Området er 

i dag preget av mer fortetting, og det er flere oppstartede og nyetablerte fortettingsprosjekter i 

området.  

5.8 Topografi 

I området er det en svak helning fra øst til vest, men planområdet er tilnærmet flat.  

5.9 Arealbruk og vegetasjon 

Området rundt Fauske er et åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg. Området har et 

sterkt preg av inngrep med bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

industriområder, sentrumsfunksjoner og omkringliggende jordbruksområder. 

Nordvest for området er det skog med middels bonitet. Det er ingen dyrket jord i eller i nærhet 

av planområdet. 

5.10 Landskapsbilde 

Landskapsbildet er i dag preget av boligbebyggelse. Landskapet i området er i all hovedsak 

utbygd til boligformål. Dette betyr at en utvidelse av boligområdet som inngår i planen ikke 

medfører at et intakt by-, landbruks- eller naturlandskap for endres. 

5.11 Kulturminner  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner i området. 

5.12 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

www.naturbase.no 

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet. 

 

Sjekkliste for Naturmangfoldloven følger planforslaget. 

5.13 Grunnforhold  

Det er ifølge NVE-skredatlas ikke registrert kvikkeleireforekomster i planområdet. Planområdet 

ligger mellom to kvikkleiresoner. Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet av 

Norconsult AS og av Rambøll på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

området. Undersøkelsene viser at løsmassene i området består av siltig leire med tynne sand- og 

siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middel fast, og lite sensitiv. Det er ikke registrert 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet. Berg er registrert i ett av borpunktene, 

ca. 30 meter under dagens terreng. Det forutsettes at geotekniker blir engasjert for oppfølging 

av detaljprosjektering og utførelse. De nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, 

men de opptredende grunn- og terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med 

kjeller. 
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5.14 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for Rv. 80 ligger rundt 6700 kjt/døgn. Det er ikke målt ÅDT 

på internvegene rundt planområdet, men den anses å være lav. Normalt beregnes 3 turer per 

bolig/dag. Overslag av turgenerering. 

 

Støy og støv 

I følge Statens vegvesen sine støykart ligger ikke planområdet innenfor en støysone. 

 

 

Figur 11: Støykart 

Gang- og sykkeltilbud 

Internveiene er uten fortau, som dermed gjør at fotgjengere må forflytte seg i gata. Det er gang- 

og sykkelveg langs Rv. 80 i hele sentrum og langs Kirkeveien. I tillegg er det 30 km/t på de 

fleste internveger i området. 

 

Kollektivtrafikk 

Bussrute 100 Bodø-Fauske går 10 ganger om dagen og da oftest i rushtiden. Det går en intern 

bussrute i Fauske – Sentrumsbussen. Denne går 4 ganger i hver retning med siste avgang 13.40. 

Nærmeste togstasjon er Fauske stasjon med avstand 1,8 km fra planområdet.  

Toget har avgang ni ganger i døgnet i hver retning mellom Bodø og Fauske. Det går også tog 

sørover med hyppige avganger til Rognan.  

 

Trafikksikkerhet 

Planområdet ligger 200 meter nord for Rv. 80.  Veiene i området har en fartsgrense på 30 km/t. 

Området er skoleveg for mange barn. Vestmyra skole har blitt barneskole for hele Fauske fra 

2016/2017. Skolevegen fra Myrveien til skolene på Vestmyra er Skjerstadveien via Farvikveien 

eller via Kirkeveien til Vestmyra skole (1.-10.) og Fauske VGS.  Det er 30 sone på store deler av 

området. Skjerstadveien er asfaltert uten fortau østover med veibredde på 5 meter. Veibredden 

er regulert til 8 meter, her det plass til fortau om ønskelig. En del hekker og trær hindre sikt i 

kryss. I trafikksikkerhetsplanen 2012-2016 er det ikke beskrevet noen tiltak mellom Myrvegen og 

Vestmyra. Det har vært noen ulykker i området. Det viser figuren nedenfor. 
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Figur 12: Trafikkulykker i området 

1995-12-20 kl 08:30 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjengerulykke hverdag. 7-åring påkjørt av 65-

åring. 

1998-11-18 kl 15:40 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjenger påkjørt. 

2001-04-04 kl 14:05 Kirkeveien/Gymnasieveien. Fotgjenger påkjørt 

2007-08-03 Motorsykkelulykke Skjerstadveien/Myrvegen, alvorlig skadd motorsyklist, lettere 

skadd passasjer bak i bil.  

 

 

Figur 13: Sikt i Myrveien, bildet tatt sept. 2012 (Google street view) 

Figuren ovenfor viser siktforholdene i Myrveien med planområdet på høyre side.  



 

18 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5.15 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Nord for planområdet er det et friluftsområde som er kartlagt til en framtidig elvepark. Denne 

kobler seg på en grønnkorridor som leder til Klungsetmarka nord for Fauske. 

 

Figur 14: Friluftsområder 

5.16 Barns interesser 

 
Ut i fra registrering av barnetråkk vises det at krysninger av riksvei 80. er skumle. Det er også i 

disse områdene hvor det har vært flere trafikkulykker også.  

Barn mener at veien sørvest for planområdet (fra kryss B og østover) er en skummel vei. 
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Figur 15: Barnetråkkregistrering 

5.17 Lekeplasser/friområder 

Den gjeldende reguleringsplanen har avsatt arealer til tre arealer til friområder- lekeområder. 

Den nærmeste lekeplassen til Myrveien 13 og 15 er F03. 

 

 

Figur 16: Regulert lekeplass FR3 

 



 

20 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

F03 har en størrelse på ca. 0,9 daa og ligger rett sør for planområdet (B13).  

 

 

Figur 17: Inngang til lekeplass F03 fra Mosemyrvegen 

 

Figur 15 viser adkomst til lekeplass fra Mosemyrvegen. Denne adkomsten er regulert til gang- og 

sykkelveg. Lekeplassen ser lite vedlikeholdt ut og den antas å være i lite bruk.   
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5.18 Offentlig og privat servicetilbud 

Fauske kommune er i gang med en utredning av skole- og barnehagestruktur. Omfanget av 

tiltaket er begrenset og det antas at skole og barnehager har tilstrekkelig kapasitet. 

Det er god skolekapasitet i området. Vestmyra skole er nyoppusset. Den nye skolen er beregnet 

til å romme 675 elever og kapasiteten er god. Skolen ligger rundt 800 meter øst for planområdet. 

Fauske kommune har 5 private barnehager i tillegg til 5 kommunale barnehager. 

 

 

Figur 18: Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 

På figuren ovenfor vises barnehagene i nærheten av planområdet. Erikstad oppvekstsenter ligger 

950 meter vest for planområdet og like i nærheten finnes Fauske idrettsbarnehage. 1200 meter 

nordøst for planområdet ligger Vestmyra barnehage. Et stort idrettsanlegg med ulike tilbud ligger 

rett ved Vestmyra skole. Coop Prix har en plassering 220 meter øst for planområdet. 

5.19 Universell tilgjengelighet 

Området er i stor grad flatt. Dermed er det enklere å tilrettelegge for universell tilgjengelighet. 

Det anbefales i Statens vegvesens HB V129 – Universell utforming av veger og gater at minimum 

10 % av parkeringsplassene skal reserveres til forflytningshemmede. 2 av 18 parkeringsplasser 

er avsatt for forflytningshemmede. 
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5.20 Teknisk infrastruktur 

 

 

Figur 19: Ledningskart 

Det er tilkobling til vann og avløp i Myrveien. I Myrveien blir også spillvann plukket opp.  

Det antas at ledningsnett og energiforsyning fra energileverandør er tilstrekkelig for området.   

Ingen tilbud om fjernvarme i området, kun i en liten del av Fauske sentrum 

5.21 Forurensing (Grunn, vann og luft) 

Planområdet ligger i et boligområde og er trolig ikke påvirket av forurensing i grunn, vann eller 

luft. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser. 

6.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for regulering av 14 boenheter i planområdet med 

tilhørende parkering og uteområder.  

 

Figur 20: Plankart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

6.2 Plandata 

Tabell 3: Arealbruksformål og grunnareal 

Arealtabell  Eksisterende Areal 
(daa) 

Nytt areal 
(daa) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse   2,5 1,77 

Gårdsplass  0,66 

Lekeplass  0,15 

   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

  

Kjøreveg 0,4 0,85 

Gangveg/gangareal  0,03 

    

Totalt alle kategorier:                                2,9                                    3,46 

6.3 Planlagt arealbruk  

Eiendommen planlegges regulert til boligbebyggelse med tilhørende adkomstveger og parkering. 

Eksisterende bygning innenfor planområdet beholdes.  
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6.4 Bebyggelse- grad av utnytting 

Det legges til rette for en utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel for ny planlagt 

bebyggelse. Planområdet er til sammen 2,9 dekar. I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er 

utnyttelsesgraden begrenset til maksimalt 35%. I denne planen har bebyggelsen en BYA på 

31,29 %. Bruksareal er beregnet til 57,28 % om de to nye byggene bygges med kjeller, hvis ikke 

er BRA beregnet til 47,8% 

 

Tabell 4. Beregnet BYA 

Eksisterende bolig 176,7 m2 

Nye boliger 374,2 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 610,9 m2 

      

Sportsboder 50,4 m2 

      

Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 Parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 

      

Sum bebygd areal 907,5 m2 

Eiendom  2900,0 m2 

      

BYA 31,29 %   
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Tabell 5. Beregnet BRA 

Bruksareal med kjeller     Bruksareal uten kjeller     

Eksisterende bolig 353,4 m2 Eksisterende bolig 353,4 m2 

Nye boliger 951,4 m2 Nye boliger 748,4 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 1364,4 m2 Sum fotavtrykk boliger 1089,6 m2 

            

Sportsboder 50,4 m2 Sportsboder 50,4 m2 

            

Parkering     Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 Sum 246,2 m2 

            

Sum bruksareal 1661,0 m2 Sum bruksareal 1386,2 m2 

Eiendom  2900,0 m2 Eiendom  2900,0 m2 

            

BRA 57,28 %   BRA 47,80 %   

 

 

6.5 Plassering og utforming 

Foreslått regulering viser areal for bebyggelse og adkomstveg til de ulike boligene. 

 

Felt B, Boligbebyggelse 

Området reguleres til konsentrert småhusbebyggelse og det er tiltenkt flermannsbolig på arealet. 

Byggene er tiltenkt oppført i to etasjer uten sokkel, men med mulig kjeller. Det er i 

bestemmelsene satt en maksimal kotehøyde for møne på c+37. Husene oppføres med en 

innbyrdes lik takform for hele feltet. Maksimal utnyttelsesgrad er 35 % BYA, medregnet 

parkeringsplasser for bil og bod. 

6.6 Boligmiljø 

Bebyggelse 

Det legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses de øvrige eksisterende boligene i 

området i form, etasjetall og materialbruk. Størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 kvm til 

84,4 kvm. Fra 1 roms til 4 roms. Dette gjør at området er attraktivt for familier med ulik type 

størrelse. 

 

Universell utforming/tilgjengelighet. 

Området er plant og inngang til leilighetene i første etasje vil være på bakkenivå. Dette gir god 

tilgjengelighet for brukerne. Felles uteromsareal opparbeides etter prinsippene om universell 

utforming. Det stilles krav til at 50 % av de nyoppførte boligene er tilgjengelige boenheter for 

funksjonshemmede. Det stilles også krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet, 

universell utforming og barns særlige behov for leke- og oppholdsarealer. 
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Uterom 

Krav til uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Følgende er gjeldene for planområdet: 

14 boenheter x 35 m2 = 490 m2 felles uteoppholdsareal. 

 

Krav til lekeplass er 150 m2 per 15 boenheter.  

 

 

Figur 21: Skisse av uteromsareal 

Figur 21 viser at det er 921 m2 med uteoppholdsareal, og dette er tilstrekkelig uteoppholdsareal 

for planområdet. Skravur viser arealer regnet som uteoppholdsareal, dette inkluderer lekeplass. 

Det er vist lekeplass på 150 m2.          

6.7 Parkering 

Bilparkering 

Parkeringsdekningen skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Parkeringsnormen i 

forslag til kommuneplanens arealdel er 1,4 parkeringsplasser per bolig og 1,0 parkeringsplasser 

for mindre leiligheter. Dette er inkludert plasser til gjesteparkering. Det er tenkt at området skal 

betjene boligformålet med til sammen 18 parkeringsplasser. To av disse skal være parkering for 

forflytningshemmede (se figuren 20). 

 

Sykkelparkering 

Sykkelparkering skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Det skal etableres to 

parkeringsplasser per boenhet for sykkel utendørs. Dette forutsettes ordnet på egen tomt.  
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6.8 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur 

Atkomst offentlig veg 

Bebyggelsen knytter seg til offentlig veg rett ut fra eiendommen. Til Myrveien eller 

Lyngshaugveien. Det legges opp til tre avkjøringspunkt fra eiendommen, to fra Myrveien og en 

fra Lynghaugveien. 

 

Fjernvarme 

Det er ikke fjernvarme i området.  

 

Vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering. 

Eiendommen er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Det antas at infrastrukturen er 

god nok i området. 

6.9 Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur  

  Offentlig veg 

Deler av o_SV1 og o_SV2 er med i planområdet. Vegene blir brukt som kjøreadkomst til 

eiendommen, i tillegg til å være kjøreveg for andre internreiser i området. Vegene endres ikke av 

gjeldende regulering. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet beskrives virkninger av at planen gjennomføres. 

7.1 Overordnede planer  

Planene avviker ikke fra kommuneplanens arealdel. Planen avviker fra gjeldende reguleringsplan 

når det gjelder mønehøyde, fra 7 til 8 meter, lavere parkeringskrav fra 2 plasser per boenhet til 

1,4 for boliger over 50 m2 og 1,0 for boliger over 25 m2. BYA endres fra maksimum 25% til 

maksimum 35%.   

7.2 Stedets karakter 

Med den tiltenkte utbyggingen vil stedets karakter i liten grad endres, utenom høyere 

utnyttingsgrad på eiendommen. Før den ene boligen brant på eiendommen var det to boliger av 

samme karakter. Nå skal det oppføres to nye boligbygg med samme form. Området er i dag 

preget av eneboliger, men det er også flere rekkehus og flermannsboliger i området.  

7.3 Solforhold og lokalklima 

Sol- skyggeillustrasjonene viser vårjevndøgn kl. 15.00 og 18.00, sommersolverv kl. 15.00 og 

18.00 og høstjevndøgn kl. 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00 

 

  

21. mars kl. 15.00 21. mars kl. 18.00 

  

21. juni kl. 15.00 21. juni kl. 18.00 
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21. september kl. 9.00 21. september kl. 12.00 

  

21. september kl. 18.00 21. september kl. 21.00 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge kulturminnesok.no er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. Planforslaget vil derfor ikke får noen innvirkning på kjente kulturminner. Dersom 

det støtes på kulturminner under arbeidet er det sikret gjennom bestemmelsene at offentlig 

forvaltningsmyndighet skal varsles og arbeidet stanses umiddelbart. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldsloven § 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg. 

I databasen naturbase.no er det ikke registrert noen spesielle arter i området. 

7.6 Trafikkforhold 

De nye parkeringsnormene som kommer har 1,4 parkeringsplasser per boenhet i dette området, 

og enda mindre ved små leiligheter. Planlagt utbygging på området er tenkt med leiligheter med 

størrelse fra 27,8 til 84,4 kvm.  

Det vil være en liten økning i antall kjøretøy på veiene i området. Tiltak som kan redusere 

ulykker eller farlige situasjoner er å rydde sikt i Myrvegen og Skjerstadveien og å hindre at trær 

skygger for belysningen langs veien. Fartsdempende tiltak kan vurderes. I Skjerstadveien kan 

det være aktuelt med gang- og sykkelveg. På nordsiden av veien er det muligheter og plass til 

dette på kommunal grunn.  
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7.7 Kollektivtilbud og skoleskyss 

Barn i planområdet tilhører Vestmyra skolekrets. Vestmyra skole har klassetrinn fra 1. til 10. 

trinn. Skolen ligger 850 meter unna planområdet. Like i nærheten er også Fauske videregående 

skole plassert. I følge Nordlands fylkeskommune er det kun elever i 1. klasse med mer enn 2 

kilometer og elever fra 2. klasse til videregående skole som har mer enn 4 kilometer mellom 

hjem og hovedskole, som har rett til gratis skoleskyss. Dermed er det et få som har krav om 

skoleskyss i området. Kun elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til 

fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.  

 

Nærmeste bussholdeplass er Fauske kirke, dette er underkant av 400 meter unna. Denne 

holdeplassen har busslinjer som går til Bodø, Narvik og Rognan. Det går fåtall av interne busser i 

Fauske, og disse er i hovedsak skolebusser hvor det kreves at du kan ta bussen fra Vestmyra 

skole.  

7.8 Støy og støv 

Planforslaget legger opp til en økning av antall boliger i området med parkeringsdekning 1,4 biler 

per boenhet. Dette vil skape marginal økning av støy enn nåværende situasjon. Trafikken på 

området vil i noe grad øke med planforslaget og støy deretter. Hovedadkomsten til planområdet 

er asfaltert og dermed vil ikke graden av støv øke mye. Sideveiene rundt planområdet består av 

grusveier og vil skape mer støv ved hyppig trafikk.  

7.9 Fjernvirkning 

Byggene vil ha en etasjehøyde på to etasjer med saltak. Mønehøyde vil være på 8 meter som vil 

være en økning med en meter fra gjeldende reguleringsplan. Fjernvirkningene vil være minimale. 

7.10 Folkehelse 

Dette er et fortettingsprosjekt tett ved bysentrum. Planområdet har kort avstand til ulike 

funksjoner som dagligvarebutikk med avstand 200 meter, barne-, ungdoms og videregående 

skole med 400 meters avstand. Fauske sentrum har en plassering i overkant av en kilometer øst 

for planområdet. Dette gjør at det i stor grad å bruke gange og sykkel som fremkomstmiddel.  

7.11 Sosial infrastruktur  

Utbyggingen av 10 nye boenheter vil i liten grad utfordre kapasiteten til skole og barnehage. 

Vestmyra skole er nyoppusset og har høy kapasitet. Det er ti barnehager som kan tilby 

barnehageplass.  

7.12 Barn og unges bruk av området. 

Området rundt planen blir benyttet som skolevei. Uteområdet i planområdet blir benyttet til lek 

for barna som er bosatt i de eksisterende leilighetene. Med et tilrettelagt lekeareal vil området bli 

mer attraktivt. Området blir ikke påvirket negativt av planforslaget 

7.13 Teknisk infrastruktur 

Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet ved tomt. 

7.14 Energibehov – energibruk 

Det antas at nettleverandøren kan tilby stabil strømtilførsel til planområdet. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte med kommunen 24.03.2017 

Planarbeid ble varslet i Avisa Nordland, Saltenposten og på Fauske sine nettsider 25.10.2017. 

Naboer og offentlige etater ble varslet med brev 28.03.2017. 

Det ble gjennomført et åpent folkemøte 24.04.2017 med alle interesserte. 

 

NVE, datert 02.02.2017  

NVE har ingen data om grunnforhold i dette området. 
 

Forslagstillers vurdering 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. 

 

Nordland fylkeskommune, datert 28.04.2017 

 

Klimaendringene må legges vekt på i en ROS-analyse. Personer med funksjonsnedsettelser skal 

ivaretas. Alternative energikilder bør vurderes. Hensynet til barn og unge må ivaretas i 

planleggingen med sikker skolevei, tilgang til lekearealer og uteområder. Sikre områder der barn 

og unge ferdes. 

Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i PBL. 

Naturmangfoldloven § 7 – prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas.  

 

Forslagsstillers vurdering  

Klimaendringene er vurdert til å ikke være store i dette området. På området vil det være lite 

sannsynlighet for flom, oversvømmelse og havstigning. Når det gjelder alternative energikilder er 

dette vurdert, men det er ikke noen mulighet for oppkobling av fjernvarme i dette området.  

Barn og unges interesser er vurdert. Lekearealene og uteområdene er tilgjengelig. Skoleveien er 

vurdert som god nok, selv om det er ulike tiltak som kunne gjort det enda bedre. Disse nevnes i 

beskrivelsen av planen. Det har blitt gjennomført folkemøte og det er løpende dialog med 

naboene rundt planområdet. Det er utført en sjekkliste etter Naturmangfoldloven.   

 
Privatpersoner og naboer 
  
Sol-/skyggeforhold, trafikksikkerhet, brannsikkerhet, grunnforhold, gang- og sykkelveg og barn 
og unges interesser er temaer som går igjen i innspillene.  

 
Forslagstillers vurdering 
Disse blir besvart og utredet i planarbeidet. Merknadene er behandlet i sin helhet i vedlegg 1. 
 
 
  



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 33 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Eiendommen planlegges regulert til et byggeområde for boliger. Eksisterende bygning på 

eiendommen bevares. Utbyggingen på området er i tråd med forslag til ny kommuneplanens 

arealdel. Totalt er planområdet 3,3 dekar. 

 

Planforslaget har tatt hensyn i bestemmelsene i forslag til ny arealdel i kommuneplanen, når det 

gjelder uteoppholdsareal, parkeringsplasser og utnyttelsesgrad. Det planlegges 10 nye boenheter 

i tillegg til eksisterende bolig på området.  

Utbyggingen gjør at det fortettes i dette området. Utnyttelsesgraden øker fra 25 % til 31,3%. 

Byggestruktur og form på bygningene skal følge resten av området. Høyden på bygningene øker 

med maksimalt en meter fra gjeldende reguleringsplan. Dette gjør at virkningene av planen 

forholder seg godt til omgivelsene og sol- og skyggeforhold for området blir ikke forringet i noe 

grad. Det blir etablert parkeringsplasser i forhold til forslag til ny arealdel til kommuneplanen. 

Dermed er det redusert mengde parkeringsplasser per boenhet i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. Trafikksikkerheten har blitt vurdert til å være god nok når hastigheten på 

veinettet er 30 km/t og trafikkmengden er så lav. Det er uansett enkle tiltak som kan 

gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten, som å trimme trær som faller innenfor siktlinjen i 

kryss. Samtidig er det aktuelt å rydde trær som skygger for gatelysene. 

 

Plasseringen i området gjør at det i mindre grad er nødvendig å belage seg på bilkjøring til en 

hver tid. Idrettsplass, skole og dagligvarebutikk er i nærhet til planområdet, samtidig som at 

sentrum av Fauske ikke er lenger enn en kilometers avstand. Dette gjør at det i større grad er 

mulig å bruke gange og sykkel til ulike formål. 
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11. OPPSUMMERING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

(ROS) 

ROS-analysen av identifisert risikoer knyttet til ulike hendelser som brannsikkerhet og 

trafikkulykker.  

 

Det er i analysen kommet med avbøtendetiltak som må gjennomføres for å minimalisere 

sannsynligheten for at det inntreffer noen hendelser knyttet til disse temaene. Det er også 

beskrevet hvordan disse er ivaretatt i det utarbeidede planmaterialet. Følgende tiltak er 

foreslått/innlemmet i planen som avbøtende tiltak: 

 

• Utarbeide få og gode adkomster fra planområdet. 

• Rydding av siktlinjer i kryss. 

• Brannforebyggende tiltak i bygg. 

 

Det lages kun tre adkomster til planområdet. Dette erstatter den gjeldende løsningen som har 

adkomst langs store deler av Myrveien. Dette gjør det mer oversiktlig og trygt.  Rydding for 

siktlinjer i kryss kan enkelt gjennomføres på eiendommen.  

 

I tillegg til foreslåtte brannforebyggende tiltak i bygg, er brannsikkerhet innarbeidet i boligenes 

leiekontrakt, introduksjonshefte og husordensregler. Introduksjonshefte og husordensregler er 

oversatt til både engelsk, arabisk og tingrinji.  

 

Analysen ligger vedlagt i sin helhet. 
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12. VEDLEGG 

• Reguleringsplankart 

• Reguleringsbestemmelser 

• ROS-analyse 

• Illustrasjonsplan 

• Adresseliste ved varsling av oppstart 

• Innspill til planarbeidet 

 

Rapporter 

 

Notater 

• Trafikknotat 

• Geoteknisk notat  
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INNSPILL OG MERKNADER 

 

Hvem Merknad/innspill Kommentar Følger for planen 

02.02.2017, 

NVE 

NVE har ikke data om 

grunnforhold i dette 

området. Området er 

tilnærmet flatt, det er 

langt til bekkeløpet 

og det har så vidt vi 

er kjent med området 

ikke vært 

kvikkleirehendelser 

akkurat her. Ut fra 

dette, og at det i 

tillegg har stått 

bygninger der 

tidligere, mener vi det 

vil være greit å ikke 

kreve geoteknisk 

vurdering før tillatelse 

til tiltak innvilges. 

Det er gjennomført en 

geoteknisk vurdering av 

området.  

 

28.04.2017, 

Nordland 

fylkeskommune 

Naturmangfoldlovens 

§ 7 – prinsipper for 

hvordan offentlige 

beslutninger skal tas. 

Sjekkliste for 

Naturmangfoldloven er tatt med 

i planarbeidet. 

 

Personer med 

funksjonsnedsettelser 

skal ivaretas. 

Tas til etterretning. Vurderes i planen 

Alternative 

energikilder bør 

vurderes 

Fjernvarme er ikke tilgjengelig. Vurderes i planen 

Hensynet til barn og 

unge må ivaretas i 

planleggingen. Sikker 

skolevei, tilgang til 

lekearealer og 

uteområder. Sikringa 

av områder der barn 

og unge ferdes. 

Skoleveien vurderes som sikker 

nok. Det settes av tilstrekkelig 

utearealer til hver boenhet. 

Fauske kommune har 

gjennomført en barnetråkk for 

Fauske sentrum vest.   

 

Planprosessen skal 

legge opp til 

medvirkning i tråd 

med bestemmelsene i 

plan- og 

bygningsloven. 

Det er gjennomført et åpent 

folkemøte etter varsel om 

oppstart av planen. Innspill og 

merknader tas til etterretning 

 

Det skal legges vekt 

på sårbarhet for 

klimaendringer i ROS-

analysen 

Det vurderes. Tas med i 

analysen. 

07.02.2017 Det burde utredes Planbeskrivelsen tar for seg  
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Kontaktperson 

for naboene, 

Fred-Arne 

Johansen 

forhold som ivaretar 

sikkerheten til oss 

som grenser til 

prosjektet. Som 

grunnforhold, økt 

belastning på vei som 

kan føre til en usikker 

adkomst for våre 

barn 

dette. I tillegg blir det laget en 

geoteknisk vurdering og en 

trafikkvurdering. 

 Sol og skyggeforhold 

burde utredes. Om 

kommunen 

godkjenner prosjektet 

vil naboer kreve 

Fauske kommune for 

kompensasjon. 

Dette beskrives i 

planbeskrivelsen. 

 

 Kan Fauske kommune 

bare endre de lover 

og forskrifter som er 

gjeldende slik det 

passer kommunen? 

Endring av lov kan vel 

ikke bare gjøres med 

et pennestrøk. Er det 

så enkelt at det bare 

er å avtale en 

regulering på tvers av 

etatene? 

Denne planen følger PBL. 

Reguleringsendringer krever en 

reguleringsplan med tilhørende 

plankart, beskrivelse og 

bestemmelser. I tillegg blir det 

gjennomført en ROS-analyse. 

 

02.05.2017 

Kontaktperson 

for naboene 

Fred-Arne 

Johansen 

Det er viktig at 

tomtearealet og 

grenselinjer er 

korrekte når det 

gjelder avstand til 

nabogrenser, vei, 

byggelinjer, 

gangsoner, 

uteområder, 

parkeringsplasser, 

utnyttelsesgrad, 

tilgjengelighet osv. 

Dette blir korrekt i et plankart 

med eksakte eiendoms- og 

byggegrenser. 

 

Avvik fra gjeldende 

reguleringsplan bør 

dokumenteres og 

begrunnes. 

Dette blir dokumentert og 

vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Utnyttelsesgrad skal 

beregne med alt 

bebygd areal som 

opptar terrenget. 

Inkludert 

bygningsdeler utenfor 

fasade livet, 

Planbeskrivelsen beskriver 

dette. Planen følger Kommunal- 

og moderniserings-

departementets veileder «Grad 

av utnytting» for å beregne 

utnyttelsesgrad. 

Parkeringsnormer fra Fauske 
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parkeringsplass. Er 

det dette som er 

grunnlaget for 

beregningene? 

kommune følges. 

Det må være sikker 

adkomst til og fra 

parkeringsplass, 

tilrettelegges for 

funksjonsnedsettelse, 

handicap-parkeringer, 

tilgjengelighet for 

ambulanse. 

Illustreres jfr. Piler 

m/frisiktsoner. To handicap-

parkeringsplasser i nærhet til 

bolig. Det blir tilstrekkelige 

arealer inne på området. 

 

Hvilke krav stilles til 

universell utforming. 

Legge til rette for 

mennesker med 

funksjonsnedsettelse 

når det gjelder 

lekeplass, uteområde, 

adkomst og 

inngangsparti.  

Det stilles krav om at 50 % av 

nye boenheter på bakkeplan er 

tilgjengelige boenheter jfr. Tek 

10/Tek17.  

Det legges til rette for 

universelt utformet uteområdet.  

 

Stiller spørsmål om 

det er stabile 

grunnforhold i 

planområdet 

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene krever 

geoteknisk prosjektering. 

 

Utbyggingen vil 

utgjøre en 

trafikkbelastning. 

Trafikksikkerheten vil 

bli berørt og barn og 

unges skolevei vil bli 

berørt. Ønsker fortau 

langs boliggatene.  

Det er ønskelig med fortau 

langs boliggater, men 

trafikknotat viser at 30-sone er 

tilstrekkelig ved lave 

trafikkmengder som her. 

Rydding av kryss og eventuelt 

fartsdempende tiltak kan 

gjennomføres. En ROS-analyse 

gjennomføres på dette 

området. 

Dersom ønskelig 

kan det regulerte 

vegareal mellom 

eiendomsgrensene 

langs veg, 

etableres fortau. 

Dette utløses 

imidlertid ikke av 

dette prosjektet. 

Et forslag 

illustreres i 

planbeskrivelsen 

Uteoppholdsarealene 

burde utarbeides så 

det kan være lek for 

barn i alle aldre og ha 

samhandling med 

ulike aldersgrupper 

og funksjonsevner. 

Ønsker god adkomst 

og god tilgjengelighet 

til for alle brukerne.  

Ønsker at uteområdet 

i planområdet skal 

komme barna i 

området uten 

lekeplass til gode.  

Det er et krav om 25 m2 

uteområde per boenhet. Hele 

uteområdet er på 1100 m2. Det 

er ikke lekeplass for området 

som sådan/ nabolaget.  Det 

henvises til gjeldende 

reguleringsplan hvor det er 

regulert inn tre friområder - 

lekeområder Fr1-Fr3.  

Tiltaket berettiger ikke 

støyskjerming. 
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De ønsker støyskjerm 

til nærmeste naboer. 

ROS-analysen burde 

ta opp forhold 

forbundet med fare 

forbundet med bruk 

av transportnett for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 

området. Vurdere 

brannsikkerheten 

siden det har vært 

flere branner på 

eiendommen. 

Dette blir gjennomført i 

analysen. 

 

Det burde utarbeides 

en rapport om 

virkningene planen 

har for sol- og 

skyggeforhold i 

området. Ved å øke 

bygningshøyde mister 

vi sol- og lysforhold. 

Illustrasjoner av 

skyggevirkninger og solforhold 

er en del av planbeskrivelsen. 

 

Stiller spørsmål til 

ansvarsforholdet 

vedrørende 

utbyggingen. Hvem 

sitter med ansvaret 

hvis det skulle oppstå 

uønskede hendelser 

som denne 

utbyggingen kan 

medføre under 

utførelse og i ettertid. 

Tomteeier/utbygger/anleggseier 

har ansvaret.  

 

Anniken Storli 

24.11.2017 

Bekymret for brann i 

Myrveien 13 og 15 

etter mange 

branntilløp og ett 

nylig. I tillegg er 

sikker skolevei og 

barnetråkk i gata et 

tema for bekymring. 

Før vi leverer planforslaget til 

behandling i Fauske kommune, 

ferdigstilles risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

Naboene v/ 

Fred-Arne 

Johansen 

20.11.2017 

Viser til innspill i fra 

Nordland 

fylkeskommune den 

28.04.2017 der 

planarbeidet skal ta 

hensyn til fylkesplan 

for Nordland kap. 8 

Arealpolitikk. 

-Hvilket hensyn har 

planarbeidet tatt til 

Se planbeskrivelse.  

Se trafikknotat. 

 



 

40 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

barn og unge når det 

gjelder sikker 

skolevei, god tilgang 

til lekearealer og 

andre uteområder i 

tillegg til sikring av 

områder der barn og 

unge ferdes. 

Stiller spørsmål ved 

medvirkning til 

planprosessen. 

Totalt sett har det vært et 

medvirkningsopplegg som går 

langt ut over det plan- og 

bygningsloven krever. 

PBL §12.8. krever i denne type 

planer at det skal: 

 - Kunngjøres en melding om 

oppstart av planarbeidet i minst 

én avis som er alminnelig lest 

på stedet, og gjennom 

elektroniske medier. 

-Registrerte grunneiere og 

festere i planområdet og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet samt naboer til 

planområdet, skal når de blir 

dirkete berørt, hensiktsmessig 

måte underrettes om at 

planarbeidet tas opp. 

 

Hvorfor er de 

endringene som er 

gjort i denne 

prosessen ikke lagt 

fram til alle berørte 

parter. 

Det arbeides med et 

planforslag. Dette planforslaget 

skal ut på høring. Der har alle 

berørte og interesserte 

mulighet til å si sin mening om 

forslaget. 

 

Stiller spørsmål ved 

universell utforming 

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

Hvorfor er det ikke 

konsekvensutredning 

Fordi planen er i tråd med 

overordnet plan.  

 

Stiller spørsmål ved 

den nye 

kunngjøringen 

25.10.17.  

Alle berørte naboer har fått 

skriftlig varsel sent i mars. 

Kunngjøringene i avis og på 

internett er gjennomført 

grunnet en glipp ved 

kunngjøring for oppstart av 

planen og det måtte dermed 

varsles på nytt. 

 

Sammenslåing av tre 

eiendommer for 

planløsningen – har 

kommunen godkjent 

dette.  Tre adkomster 

Dette er et planforslag som skal 

ut på høring. Ingenting er 

godkjent enda.  

 

Hva med framtidig 

planlagt gang og 

Det er ønskelig med fortau, 

men trafikken i området er så 
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sykkelveg? lav at det ikke er noe krav om 

det.  Se kommentar til Fred 

Arne Johansen 02.05.17 

Stiller spørsmål om 

adkomst og 

veiområdet 104/200 

Dette er en del av planområdet. 

Dette vurderes av kommunen 

når den er ute på høring. Osv. 

 

Stiller spørsmål ved 

utnyttelsesgraden 

Dette redegjøres for i 

planforslaget som skal på 

høring.  

 

Bygg utenfor 

byggelinje? 

Byggene plasseres innenfor 

dagens byggegrenser. Det 

lages ikke nye byggegrenser. 

 

Dokument vedlagt 

med lekeplass fra en 

eldre plan. 

Dette er en eldre plan som er 

erstattet av gjeldende 

reguleringsplan for Møllnveien 

27.02.1997 

 

På hvilken måte er 

barn og unges 

interesser tatt vare 

på når det gjelder 

lek? 

Det er lekeplass rett sør for 

området, som nevnt tidligere.  

 

 Stiller spørsmål ved 

grunnundersøkelsene 

Geoteknisk rapport medfølger 

planforslaget. 

 

Ørjan 

Kristensen og 

Linda Aparicio 

26.11.2017 

Bekymret for 

trafikksituasjonen i 

kryss mtp. 10 nye 

boenheter.   

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

 Store forandringer i 

grunnen de siste 

årene. Skader på eget 

hus etter riving på 

branntomt.  

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene setter ikke 

noen begrensinger for planen. 
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Reguleringsbestemmelser 
 

Detaljregulering Myrveien 13 og 15 

Fauske kommune 

 
Planen er datert: 13-02-2018 

 
Siste revisjon av planen: 07-05-2018 

 
Siste revisjon av planbestemmelsene: 07-05-2018 

 
 
 

AVGRENSNING 
 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Rambøll og datert 
13.02.2018. 

 
INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE 
FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGLOVEN: 

 
§ 12-5 Formål 

 
1. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse (B) 
Lekeplass (LEK) 
Gårdsplass (GP) 

 
2. Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 
Gangveg (G) 



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 
 

§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1 Områder for boligbebyggelse (B) 
 

Det skal utarbeides 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. 
 

Det tillates bygd kjeller/sokkel der grunnforhold tilsier det. 
 

Boligene skal ha en harmoni i forhold til form, fasader og materialbruk. 

Takvinkel skal være mellom 22,5 og 38 grader. 

Innenfor området er det tillat oppført konsentrert småhusbebyggelse. 

Utnyttelsen i området skal maksimalt være 35 % BYA. 

Bygningenes hoveddel skal innenfor området ha innbyrdes lik takform. 

Gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter. 

1.2 Lekeplass (LEK) 
 

Området markert f_LEK skal være felles lekeplass for boligene. 
 
1.3 Gårdsplass (GP) 

Området markert f_GP skal være felles gårdsplass for boligbebyggelsen. Parkering til bolig skal 

skje på angitte plasser innenfor f_GP, minimum 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet mindre enn 

50 m2 og 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet større enn 50 m2. Minimum 10% av 

parkeringsplassene skal være reservert for forflytningshemmede. 
 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 Kjøreveg (KV) 
 

Vegene merket o_KV skal benyttes som atkomstveger til boligene innenfor planområdet. 
 

2.2 Gangveg (G) 
 

Området markert f_G skal være felles gangveg fra gårdsplass til lekeplass. 
 

§ 3 HENSYNSSONER  
 
3.1 Frisikt (H140)  
 
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere 
enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg. 
 
§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
4.1  Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av 

prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle 
arbeider i byggeperioden. 

4.2 Utslippstillatelse for spillvann må være gitt før igangsettingstillatelse gis. 
4.3 Før det gis brukstillatelse stilles følgende krav: 

- Det skal være tilfredsstillende belysning i kryss Kirkeveien/Farvikveien.  
- Det skal opparbeides lekeplass (f_LEK) på minimum 150 m2. 



§ 5 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
5.1  Oljeskift, hjulskift og fylling av drivstoff i forbindelse med anleggsvirksomhet skal ikke foregå 

innenfor planområdet. 
5.2  Dersom det støtes på et mulig fredet kulturminner under arbeidet, skal arbeidet stanses og 

kulturminnemyndighet varsles. 
5.3 Der byggegrensen er mindre enn 4,0 meter, og det etableres bebyggelse nærmere hverandre enn 

8,0 meter, kreves det brannvegg på tilstøtende vegger på bolighus. 
5.4 Det tillates maksimalt 14 boenheter i planområdet. Minimum 50 % av nye boenheter skal være 

tilgjengelige boenheter med livsløpsstandard. 
5.5 Det skal opparbeides minimum 35 m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
5.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 150 m2. 
5.7 Det skal opparbeides et gjerde langs Lynghaugveien og Myrveien der langsgående parkering 

etableres. 
5.8 Universell utforming: For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i 

byggeteknisk forskrift (TEK). 
5.9 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2016 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
5.10 Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg.  

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på 3,3 dekar og består av et leilighetsbygg i to etasjer og en nedbrent kommunal 

firemannsbolig.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

 

 

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  
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1.3 Metode og arbeidsform 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

Arbeidsform 

ROS-analysen ble gjennomført den 2. februar 2018. Akseptkriterier og hovedtema for analysen 

ble diskutert i gruppa basert på DSB`s mal for ROS-analyse. Identisfisering av mulige hendelser, 

risikovurdering med konsekvens og sannsynlighet og tiltaksidentifisering ble deretter 

gjennomført. 

 

Følgende deltakere var med: 

• Line Kristiansen (Fauske kommune – Leder bolig) 

• Halvard Opli (Fauske kommune – avdelingsleder) 

• Asbjørn Knutsen (Fauske kommune) 

• Trond Heimtun (Fauske kommune – kommunal sjef) 

• Jan Ivar Karlsen (Fauske kommune) 

• Rune Reisænen (Fauske Kommune) 

• Øyvind Storli (Fauske kommune) 

• Eirik Lind (Rambøll) 
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1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, kjente data og 

registreringer og forslag til regulering. Det er også gjort en geoteknisk analyse og en 

trafikkvuredering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp 

alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse 

i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, 

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet 

av en 10-års periode 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller 

med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. Skjer 

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier 

/ produksjonstap 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil 

30.000,-. 

2. Mindre alvorlig 

/en viss fare 

Få/små 

personskader 

Mindre og lokale 

miljøskader 

Økonomisk tap mellom 

30.000,- og 300.000,-. 

3. Betydelig/kritisk Alvorlige 

personskader. 

Omfattende miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig Alvorlige 

personskader 

/ en død. 

Alvorlige miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig / 

katastrofalt 

Personskade 

med en eller 

flere døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige miljøskader, 

uopprettelige. 

Økonomisk tap over 30 

mill. kr. 
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2.2 Sjekkliste 

 
Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er ikke utsatt for 
snø eller steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei     

3 Er området utsatt for 

overvanns-
problematikk.  

Nei     

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei     

5 Er det radon i 

grunnen? 

    Det er usikkerhet om radon i 
grunn ifølge NGU sine kart. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei     

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei     

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 

havstigning? 

Nei     

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Nei    Ifølge artsdatabanken er det 
ingen registrerte tilfeller. 

11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei    Kart fra Naturbase viser ingen 
verneområder i planområdet. 

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Ingen registrerte i 
kulturminnesøk. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Nei     

14 -Hendelser i tunnel? Nei    Ikke aktuelt 

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei    Ikke aktuelt 

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei    Ikke aktuelt 

17 - Hendelser på trikk 

(sporvogn)? 

Nei    Ikke aktuelt 

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei    Ikke aktuelt 
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19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei    Ikke aktuelt 

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 

sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 

fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 

med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 

industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 

felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 

(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 

spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  

el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Det har skjedd ulykker i 
nærhet til planområdet. 

38 - til nærmiljøanlegg? Nei     
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(idrett etc.) 

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 

piggtrådsperringer 

Nei    Ikke aktuelt 

 

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei    Ikke aktuelt 

44 - Forurenset grunn? Nei    Ikke aktuelt 

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-

/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
 

51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Brann har forekommet flere 
ganger inne på planområdet. 

52 - Har området 
tilstrekkelig 

brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

     

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 

slukkemannskap? 

Ja     

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 

tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     
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2.3 Uønskede hendelser og farer 

2.3.1 Fare for brann 

 

Det har vært to tilfeller av brann på bygninger i planområdet. Som har gitt alvorlige skader på 

bygning. Dette har resultert i at bygget måtte rives. Det er viktig at bygningsmaterialene er mest 

mulig brannsikre. 

 

2.3.2 Fare for trafikkulykker 

 

Det er registrert noen trafikkulykker rundt planområdet. To av disse ulykkene er i Kirkeveien som 

er skolevei for barn i planområdet og området rundt. Ved registrering av barnetråkk, mente noen 

at Kirkeveien var noe utrygg. Dette mest på grunn av mangel på belysning. Ellers er krysninger 

av Rv. 80 – Storgata på ulike punkter ansett som skummelt for mange.  Det har også skjedd en 

del ulykker på denne strekningen.   
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

3.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

37 Trafikkulykker  30- sone gjør det tilstrekkelig uten fortau når trafikkmengden er 

lav. Det som er kritisk er at vegbelysningen er god og sikt i kryss er 

i henhold til krav. Det må ryddes for å bedre sikt i Myrvegen/ 

Skjerstadveien. 

I tillegg er det for dårlig veglys i Prix-krysset. Her står 

gatebelysning mellom trerekke. Dette gjør at armaturen er i konflikt 

med greiner og blader. Dette kan utbedres. Ved for høy gjentatt 

hastighet i gatenettet kan fartsdempere anlegges.  

51 Brannsikkerhet Det blir gjort branntekniske tiltak ved utbygging. Ekstra tiltak mot 

brann blir gjennomført for å redusere risikoen for brann. 

Brannhemmende tiltak for kledning på balkong burde 

gjennomføres. Komfyrvakt, forbud mot røyking, panelovner med 

god avstand til brennbart materiale er tiltak som kan redusere 

sannsynligheten for brann. I tillegg kan kommunen bidra med 

informasjon om hvordan forebygge brann til beboerne og øke 

kunnskapsnivået om opptreden ved brann. 

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4 8 

 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

37, 51 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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I tillegg til de overnevnt risikoreduserende tiltakene, har Fauske kommune v/ Flyktningstjenesten 

og boligkontoret innarbeidet flere tiltak i form av egne punkt om brannsikkerhet i 

leiekontraktene, introduksjonshefte og husordensregler.  

 

Brannsikkerhet i leiekontraktene: 

§7 Brannsikkerhet 

Leieobjektet skal ha røykvarsler og slukkeapparat eller husbrannslange. 

a) Røykvarsler 

Leier er forpliktet til å sørge for at røykevarsleren til en hver tid har et aktivt 

batteri. Røykvarsleren skal sjekkes en gang per måned. Hvis batteriet er utladet 

må leier skifte dette. Selv om batteriet ikke er utladet anbefales de at batteri 

skiftes minst en gang i året. 

 

b) Slokkeapparat/husbrannslange 

Leier er ansvarlig for å oppbevare slokkeapparatet/husbrannslangen lett 

tilgjengelig i leieobjektet. Leier skal sørge for sedvanlig egenkontroll og nødvendig 

vedlikehold av slokkeapparatet/husbrannslangen. 

Slokkeapparatet/husbrannslangen skal sjekkes en gang per måned. 

Slokkeapparatets manometermål skal stå på grønt. En gang i året bør leier vende 

slokkeapparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Hvis leieobjektet har 

en husbrannslange, bør denne kontrolleres minst en gang i året. Ved kontroll rulles 

hele slangen ut og det kontrolleres om kranen virker og at slangen er uten 

sprekker. 

 

c) Bruk av fellesarealer m.v. 

Rømningsveiene må ikke blokkeres av gjenstander (sykler, møbler, barnevogner, 

m.v.). Leier må heller ikke blokkere brannbalkonger med løsøregjenstander. Det 

må ikke hensettes løsøregjenstander på fellesareal på loft eller i kjeller.  

 

Det er også et punkt om røyking; 

 

§19 Særlige bestemmelser 

.. Røyking er ikke tillatt innendørs i kommunale boliger. 

 

Introduksjonshefte: 

Fauske kommune har i samarbeid med Husbanken og Bodø kommune utarbeidet et eget 

introduksjonshefte. Heftet er blit oversatt til engelsk, arabisk og tingtinji. Heftet tar for seg det å 

bo- og ulike utfordringer rundt dette. 

 

Husordensregler: 

Fauske kommune har utarbeidet husordensregler som gjennomgås på kontraktsmøtet. 

Husordensreglene er oversatt til engelsk, arabisk og tingrinji. 

 

1. Leietaker skal bidra til et godt og trygt bomiljø, følg husordensregler og leiekontraktens 

bestemmelser. 

2. Som leietaker skal du ta hensyn til dine naboer slik at din adferd ikke er til sjenanse for 

andre. Leietaker er også ansvarlig for sine gjesters adferd. 

3. Leietaker plikter å holde normal ro og orden ute og inne 

4. Det skal kun kastes toalettpapair i toalett 

5. Det skal normalt være ro i boligen mellom kl 23 og 07. 

6. Leietaker har selv ansvar for å klippe plen og måke snø 
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7. Røyking er ikke tillatt inne i boligen 

8. Leietaker plikter å sortere avfall i avfallsdunkene, og få disse tømt, se 

9. avfallskalender 

10. Parkering av bil skal skje på anvist plass på eiendommen 

11. Vis aktsomhet ved bruk av smult –brannfare – bruk ventilasjon 

12. For å unngå fukt og fuktskader skal ventilasjon stå åpen. Fins ikke det må leietaker sørge 

for utlufting i vindu. Damp skal unngås i boligen. 

13. Det tillates ikke å holde dyr i boligen, dersom dette skulle bli aktuelt må det søkes til 

utleier. 

14. Det er montert brannvarslere og brannslukkingsapparat i boligen. Leietaker plikter å 

skifte batteri i brannvarslere 1 gang pr. år, samt snu/vende brannsukkingsapparat hver 

6. måned. 

15. Brudd på ordensreglene kan medføre skriftlig advarsel. Dersom forholdene ikke forbedres 

vil det være grunnlag for oppsigelse av leieforholdet. 

 

I tillegg har Fauske kommune ved flyktningstjenesten egne miljøarbeidere som skal hjelpe 

flyktningene med det å være ny i landet, og det å bo i deres boliger. De går gjennom det å bo i 

Norge, for eksempel brannsikkerhet, vasking, søppelsortering, regninger osv. 

 

3.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

37 Fare for trafikkulykker utenfor 

planområdet 

Uendret risiko Redusert risiko 

51 Fare for brannulykker i bygninger i 

planområdet  

Uendret risiko Uendret risiko 

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

  

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert to aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

37 Trafikkulykker  

51 Brannsikkerhet 

 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  
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5. KILDER  

Forslag til regulering (Rambøll): 

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

Arealis nettsted (Statens kartverk) 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

Miljøstatus 

www.miljostatus.no/kart 

 

NVE (kvikkleire) 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery

&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense 

 

Vegdatabanken  

www.nvdb.no 

 

Kulturminner 

www.kulturminnesok.no 

 

Fauske kommune 

https://www.fauske.kommune.no/  

 
 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljostatus.no/kart
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://www.nvdb.no/
http://www.kulturminnesok.no/
https://www.fauske.kommune.no/
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MYRVEIEN 13 OG 15 – GEOTEKNISK VURDERING TIL REGULERINGSPLAN 

 

1. Bakgrunn 

Fauske kommune utarbeider ny reguleringsplan for eiendommen gnr./bnr. 104/209 i 

Fauske. Mottatte illustrasjonsplan er vist i vedlegg 1. Hensikten med reguleringsplanen er å 

legge til rette for ny boligbebyggelse. Tidligere boligbygg i Myrveien 15 ble brannskadet og 

er revet, og skal nå gjenoppføres som leilighetsbygg over to etasjer med totalt 6 boenheter. 

Like vest for Myrveien 15 skal det i tillegg oppføres et nytt leilighetsbygg over to etasjer 

med totalt 4 boenheter. Det er også planlagt tilhørende garasjebygg/carport og sportsboder.   

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør. Planområdet ligger ikke innenfor eller i utløpet for noen registrerte 

kvikkleiresoner.  

 

 

Figur 1: Utsnitt fra kvikkleiresonekart over området (atlas.nve.no).  

NOTAT 

Oppdrag 1350021445 – Reguleringsplan Myrveien 13 og 15 

Kunde Fauske kommune 

Notat nr. G-not-001 

Dato 2017/10/06 

Til Line Kristiansen  Fauske kommune 

Fra Kathrine Buene Gangenes Rambøll Norge AS 

Kopi    
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Rambøll Norge AS er engasjert for å utføre en geoteknisk vurdering til reguleringsplan.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet. Undersøkelsen er utført av 

Norconsult AS og ble utført i uke 18/2017. I tillegg har Rambøll Norge AS utført 

grunnundersøkelser på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

planområdet. Resultatene fra begge undersøkelsene viser generelt at løsmassene i området 

består av siltig leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels 

fast, og lite til middels sensitiv. Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale slik 

dette er definert i NVEs retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».   

 

Over leira indikerer sonderingene inne på planområdet et ca. 1,0 – 1,5 meter tykt topplag 

av grovere og fastere masser. Berg er registrert i ett av borpunktene, ca. 30 meter under 

dagens terreng.  

 

3. Topografi og grunnforhold 

Planområdet ligger på ca. kt. +28 på et større terrengplatå på Erikstad i Fauske kommune. 

Planområdet ligger godt innenfor omkringliggende skråningskanter.  

 

 

Figur 2: Utsnitt fra kvartærgeologisk kart over området (www.ngu.no). 

 

Kvartærgeologisk kart over området viser generelt tykke havavsetninger, med marine 

strandavsetninger sør og øst for planområdet.  

 

De utførte felt- og laboratorieundersøkelser utført av Norconsult AS og Rambøll Norge AS 

bekrefter i stor grad de angitte løsmasseforhold. Det vil si tykke avsetninger av siltig leire 

fra ca. 1,0 – 1,5 meter under terreng.  

 

4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

Mottatte planer gjelder en reguleringsplan og skal i denne omgang ikke til byggesak. Det er 

i dette tilfellet, med et begrenset reguleringsområde og forholdsvis detaljerte planer for 

utnyttelse av planområdet, funnet hensiktsmessig å definere og omtale de aktuelle 

myndighetskrav som gjelder for de viste planer. Det gjøres oppmerksom på at vurderingene 

kun er gyldige for de planer som er mottatt og vist i vedlegg 1. Andre planer kan 

nødvendigvis medføre endringer mht. myndighetskrav. 
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Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori 

gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i 

geoteknisk kategori 2, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og 

fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». 

 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Eurokode 0 tabell NA.A1 (901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 

1 til 4. Denne typen bygg vurderes å falle inn under kategorien «Småhus, rekkehus, mindre 

lagerhus osv.». Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 1.  

Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 

Eurocode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) 

hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.  

 

Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til 

PKK1 og utførelseskontrollklasse til UKK1 hvor det for begge kreves egen kontroll. 

 

Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og 

byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke påkrevd 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 

 

Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll 

I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i «Veiledning om 

byggesak» (SAK10 § 9-4), vurderes grave- og fundamenteringsarbeidene å kunne plasseres 

i tiltaksklasse 1. Dette med bakgrunn i at prosjektet er plassert i pålitelighetsklasse 1 og 

at byggene er småhus på 2 etasjer. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, i henhold til SAK10 § 14-2 punkt c.  

Seismisk dimensjonering 

Vurdering av behov for seismisk dimensjonering er utført iht. Eurokode 8. Seismisk klasse er 

bestemt etter tabell NA.4 (902), og prosjektet plasseres i seismisk klasse I. Det kreves ikke 

dokumentert kapasitet mot jordskjelv for seismisk klasse 1. Dimensjonering for 

jordskjelv kan derfor utelates.  

 

Flom- og skredfare 

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør, men ligger ikke innenfor eller i utløp for noen registrerte kvikkleiresoner. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet og videre 

utredning av risiko for større områdeskred som følge av kvikkleireforekomster anses ikke 

nødvendig.  

 

Planområdet er ikke utsatt for flom, steinsprang, snøskred eller andre typer skred.  
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5. Vurdering 

 

Generelt 

Utførte grunnundersøkelser på og omkring planområdet viser at løsmassene består av siltig 

leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels fast og lite til 

middels sensitiv. 

 

Tidligere bygg i Myrveien 15 er revet og den gamle kjellerens skal være gjenfylt. Det er 

usikkert hvorvidt de gamle kjellermurene er revet og hvilke fyllmasser som er benyttet. De 

nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, men de opptredende grunn- og 

terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med kjeller.  

 

Fundamentering 

Nye bygg kan fundamenteres direkte i de jomfruelige løsmassene. Bygg uten kjeller vil 

medføre noe tilleggslast mot grunnen og setningsreduserende tiltak som lette fyllmasser 

under og omkring byggene eller helstøpt bunnplate bør vurderes i detaljprosjekteringen. 

Alternativt vil en løsning med kjeller under byggene kompensere for tilleggslasten.  

 

Det er utført en vurdering av bæreevne for enkeltfundamenter. Beregningen gjelder for 

maksimalt tillat grunntrykk i bruddgrensetilstand for rent vertikalt påkjente fundamenter, 

dvs. at det forutsettes at horisontallaster fra bla. jordtrykk tas opp av etasjeskiller over 

eventuell kjeller og støpt betongplate i kjeller. Det er utført beregninger for både total- og 

effektivspenningsanalyse. Det er forutsatt at grunnvannet ligger i uk. fundament (drenering 

ligger ned til uk. fundament), og styrkeparametere henholdsvis udrenert skjærstyrke suD = 

20 kPa i fundamentnivå, tan  = 0,45, og attraksjon, a = 5 kPa. Valg av styrkeparametere i 

effektivspenningsanalysen er basert på erfaringsverdier fra tilsvarende løsmasser iht. 

Statens Vegvesens håndbok V220. Det er også forutsatt at en har minimum 0,5 meter 

overdekning over uk. fundament med «tunge masser», dvs. med fratrekk for evt. isolasjon 

under gulv på grunn etc.   

 

Totalspenningsanalysen gir følgende bæreevne: 

 

 suD = 20kPa, pv = 0,5m x 20kN/m2 = 10kPa 

 

 For kvadratiske fundamenter, NC = 6,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 6,2 * 20/1,4 + 10 = 98kPa 

 

  For banketter, NC = 5,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 5,2 * 20/1,4 + 10 = 84kPa 

 

Effektivspenningsanalysen gir følgende børeevne for de oppgitte fundamentbredder: 

 

Bredde Bæreevne 

[m] [kPa] 

1 80 

2 100 
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Effektivspenningsanalysen gir laveste, og dermed dimensjonerende bæreevne for
prosjektet, dvs. maksimalt BOkPa for rent vertikalt belastede fundamenter.

Kranplassering og fundamentering må vurderes i samråd med geotekniker. Kran må
plasseres tilstrekkelig langt inn fra graveskråningen ned mot byggegropa og det kan være
nødvendig å senke kranfundamentet under dagens terreng, samt masseutskifte med
oppkomprimerte kvalitetsmasser av sprengt stein under fundamentet.

Graving
Åpen graveskråning kan etableres med helning maksimalt 1:1,5 så lange avstand til
omkring liggende bygg, konstruksjoner og infrastru ktur tillater det.

Sluttkommentar
Det forutsettes at geoteknikker blir engasjert for oppfølging av detaljprosjekteringen og
utførelsen.

Dokumentet er utarbeidet av Dokumentet er kontrollert av

l4c-[ h;.l^ß . Gan-o.,^.-s-t\)ù
Kathrine Buene Gangenes
S¡vilingeniør geoteknikk

42lu^
Per Arne wangÉn
Sivilingeniør geoteknikk

M: 951 86 435
kathrine. gangenes@ramboll. no

Vedf egg: 1: Illustrasjonsplan per 04. L0.2Ot7

Mi 47 75 67 21
per.arne.wangen@ra mboll. no
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6456     
 Arkiv sakID.: 17/1170 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
053/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Vedlegg: 
26.04.2018 Innspill: Anita løkås og Jan Skoglund 1379758 

26.04.2018 Innspill: Foreldrerådet i Valnesfjord barnehage 1379759 

26.04.2018 Innspill: Indre Salten Energi 1379760 

26.04.2018 Innspill: FAU barnehage Valnesfjord 1379761 

26.04.2018 Innspill: Kirsti Andersen 1379762 

26.04.2018 Innspill: Valnesfjord Nærmiljøutvalg 1379763 

26.04.2018 Innspill: Roar Eikeland 1379764 

26.04.2018 Innspill: Råd likestilling funksjonshemmede 1379765 

26.04.2018 Innspill: Statens Vegvesen 1379766 

26.04.2018 Innspill: Valnesfjord barnehage 1379767 

27.04.2018 Tidsplan ved en evt utsettelse planvedtak 1379861 

02.05.2018 Innspill Eldrerådet 1380145 

02.05.2018 Innspill Fylkeskommunen 1380146 

09.05.2018 Løkåsåsen planbestemmelser 1381082 

09.05.2018 Løkåsåsen_plankart_A0_090518 1381083 

09.05.2018 Planbeskrivelse 1381084 
 
Sammendrag 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljregulering i området rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, areal nord for eksisterende 
barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det 
er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i 
tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske og 
Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 



området og øke friluftsverdier i strandsonen. 
 
Følgende endringer er gjort etter innspill: 

1. Busslomme mot nord endres som opprinnelig regulert i detaljregulering for Valnesfjord skole 
og flerbrukshall.  

2. Busslomme rett vest for garasjen (54/12) flyttes lengre mot sør-vest for å tilfredsstille 
siktkravene i henhold til håndbok N100 med tanke på utkjøring fra SPA1. 

3. Indikert gangfelt ved kirka tas inn som en illustrasjon. Avkjørsler til kirka, bårehuset og midt på 
kirkegården tas inn i plankartet, og avkjørsler på nordsiden av fylkesvegen videreføres. Det er 
lagt inn feltnavn på alle vegformål. Frisiktlinjer er lagt inn etter N100. Her benyttes 
dimensjoneringsklasse H1. 

4. Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om 
at det ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne 
nye bygninger med 400 V skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver 
enkelt bygg i prosjekteringen. 

5. Etablering av ny trafokiosk og fiberrør tas inn i planbeskrivelse og bør vurderes i 
byggesaksbehandlingen. 

6. Boligtomt som er markert som B2 er redusert i størrelse. 
7. Sti langs Straumen har fått formålet gang- sykkelvei har fått kode/navn i plankartet. 
8. Det foreslås å slå sammen B11 og B12 for å ta hensyn til terrassebygg på flere plan. Det 

innarbeides en liten del av B11 som tildeles til grunneier i nord, etter tidligere vedtak. 

 
 
Saksopplysninger 
I det aktuelle planområdet ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende 
bygninger innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon 
(ferdigstilles i 2018). De gamle skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen 
som skal videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres med 
noen mindre endringer. 
 
Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte mot 
planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, kafeer, 
helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er ca. 45 
minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med bestander 
av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, 
herunder fiske og fotturer. 
 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd og 
eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres med 
hensyn til ny bebyggelse. 
 
Planbeskrivelse inneholder en nøyaktig beskrivelse av dagens forhold og nye tiltak for bruk av arealet 
etter vedtak av reguleringsplan. Det er tatt hensyn til viktige interesser og aktuelle tema som klima, 
barnas interesser, eksisterende fasiliteter i nærheten, samt natur og friluftsliv.  
 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 
 



Planen ble lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 7.3.2018 – 22.4.2018 og i denne perioden er det også 
avhold folkemøte på biblioteket i Valnesfjord.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Det er innkommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. Hver 
enkelt merknad er innført enten i sin helhet, eller som komprimert utdrag og deretter er det gjort en 
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. Råd for likestilling av 
funksjonshemmede, Eldrerådet og Nordland Fylkeskommune hadde ingen vesentlige merknader til 
planforslaget. 
 
 
Valnesfjord Nærmiljøutvalg, 23.4.2018 
Vi finner det vanskelig å akseptere at Fauske kommune ikke vil utsette fristen ytterligere slik at vi får 
gjennomført et arbeidsseminar 26. mai. Seminaret ønskes gjennomført fordi det er et klart engasjement 
i Valnesfjord. Vi klarer ikke å planlegge og gjennomføre et arbeidsseminar innen 1. mai. 
 
Nærmiljøutvalget er av den oppfatningen at forslaget til ombygging av bygningsmassen for dagens 
ungdomstrinn kan bli bra pga. at bygget tenkes renovert til små leiligheter som kan leies eller eies av 
innbyggere med begrenset betalingsevne. Kommunen ønsker å ha tildelingsrett til en del av leilighetene. 
VNMU mener dette er en god løsning fordi vi ser det som et boligsosialt tiltak. Vi ønsker å spille inn 
viktigheten av å skape uformelle innen- og utendørs møteplasser for de framtidige beboere for å fremme 
trivsel. Og gjerne å opprettholde de møteplasser som allerede finnes for de forskjellige brukere som 
barnehageungene, andre barn og naboer. 
 
Dette er et utbyggingsprosjekt som krever mye bedre planlegging og utforming og et mer innovativt 
konsept. Vi anbefaler kommunen å invitere til begrenset nasjonal konkurranse for 
entreprenører/utbyggere slik at Valnesfjord får et resultat som styrker omdømmet til Fauske kommune, 
tar hensyn til den framtidige samfunnsutviklingen og dermed vil framstå som en omtenksom, innovativ 
og miljøbevisst kommune. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR har kommet fram i sine rapporter 
«Bolig+» og «Boligpreferanser i distriktene» at framtiden krever fortetting og mer urbane trekk ved 
boligbygging, større andel 1-2 persons husholdninger og større hensyn til en økende andel eldre i 
samfunnet. 
 
Vi ønsker også at kommunen stiller krav til utbyggere ang. miljøvennlige byggematerialer, som for 
eksempel massivtre. Videre vil Nærmiljøutvalget vektlegge betydningen av god, framtidsrettet og 
landskapstilpasset arkitektur. Vi mener det vil være viktig å gjennomføre en prosess/et arbeidsseminar i 
Valnesfjord for kreative innspill og ivaretakelse av befolkningens engasjement. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Fauske kommune har signalisert gjennom media og vedtak, et klar intensjon om å realisere boliger på 
den gamle skoletomten i Valnesfjord. Fauske kommune oppfatter et sterkt lokalt engasjement, og 
ønsker om å påvirke hvordan dette arealet kan utvikles til en moderne og attraktivt bolig felt. 
Administrasjonen har vært i dialog med Husbanken, Fylkesmannen, arkitekter og andre aktører som 
kunne gi mer informasjon om fremtidsrettet boligbebyggelse og vellykkede prosjekter i Norge, som er 
relatert til dette prosjektet.  
 
Det har vært utfordrende å møte kravene som vil føre til ambisiøse og innovative løsninger, da det 
verken er avsatt penger til konsulenttjenester eller ytterlige utredninger som fører til en god balanse 
mellom nytenkning og akseptabel tomtepris. Det er også krevende å lage en plan som har ambisjon og 
innovasjon som hovedmål, uten å gi for mange føringer som utelukker boligetablering av personer i 
ulike etableringsfaser og tilsvarende økonomiske forutsetninger.  
 



Det er viktig å understreke at Fauske kommune har alle intensjoner om å sikre tilstrekkelig involvering 
av lokalsamfunnet, for å bestrebe oss å komme frem til en løsning som er til glede for en moderne 
fremtidsretta utvikling av Valnesfjord. Planen gir mulighet for innovative (og 
klimavennlige/miljøvennlige) løsninger, men utelukker ikke etablering av andre, mer tradisjonelle 
bygninger. Det er for eksempel mulig å slå sammen tomter for å muliggjøre etablering av 
flermannsboliger i terrasseform eller med mer urbane trekk. Dessuten gir planens bestemmelser ikke for 
mye styring i utseende av området, som gjør at utbyggerne kan få mer frihet i utvikling av området i tråd 
med fremtidens ambisjoner. 
 
Det et politisk og administrativt ønske om å ferdigstille planen før høsten 2018. Dersom det er mange 
personer som står i kø for å bygge bolig i Valnesfjord, slik som nærmiljøutvalget og kommunens 
administrasjon har registrert, er det viktig at kommunen prioriterer å tidlig ferdigstille en plan for 
gjennomføring av byggeklare boligtomter. Dermed sikrer vi at disse personene ikke velger å se etter 
andre lokaliteter, men heller får etablere seg i Valnesfjord innen 2-3 år. Dersom kommunen utsetter 
planvedtak og gjennomfører ønskede forslag til arkitektkonkurranse, vil det bli forsinkelser med minst 8 
mnd, og sannsynligvis lengre. Dessuten vil det ha store økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Statens vegvesen, 18.4.2018. 
Busslomme ved parkeringsplassen for skolen er tatt bort og nye er tegnet inn sør for kirka. Endringer av 
busslommer kan bare gjøres av kommunen etter avtale med Statens vegvesen som vegforvalter og 
fylkeskommunens samferdselsavdeling som styrer bussrutene. De to nye busslommer sør for kirka krever 
også at det blir bygd nye fortau som det ikke finnes finansiering til fra vår side. Vår konklusjon er at 
denne planen må endres ved at den tidligere regulerte busslommen fra skoleplanen må tas inn igjen og 
de to nye busslommene sør for kirka blir tatt ut. 
 
Nytt gangfelt kan ikke reguleres inn på reguleringsplaner da planene vedtas etter plan- og 
bygningsloven. Ved opprettelse av nye gangfelt på denne vegstrekningen er Statens vegvesen 
vedtaksmyndighet etter vegloven, etter nasjonale gangfeltkriterier og egne høringsrunder. Ved kirka er 
det inntegnet symbol for regulert gangfelt. Dette eksisterer ikke og symbolbruken må kommunen derfor 
fjerne fra reguleringsplankartet.  
 
Det mangler regulert avkjørsel både til kirka, bårehuset og midt på kirkegården. Avkjørsler på nordsiden 
av fylkesvegen videreføres som i reguleringsplanen fra 2016. 
 
Reguleringsnavn på vegarealer, annen veggrunn - tekniske anlegg og gangarealer, langs fylkesvegen 
mangler. Disse må kommunen påføre plankartet i henhold til Sosi-standarden og tilsvarende i 
bestemmelsene. 
 
Før det kan gjøres tiltak på veggrunn i tilknytning til fylkesvegen må tiltakene detaljplanlegges i henhold 
til vegnormalen N100, og Statens vegvesen må få planene til gjennomgang. I tillegg må det lages en 
gjennomføringsavtale med oss før slike tiltak kan gjøres. Disse punktene må medtas i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Busslomme mot nord endres som opprinnelig regulert i detaljregulering for Valnesfjord skole og 
flerbrukshall. Det er i dag en liten busslomme i parkeringsarealet til kirken/kirkegården i nærhet av 
garasjen. Dette er generelt en dårlig løsning å kombinere busslomme og parkering i samme formål. 
Dagens busslomme er heller ikke i tråd med kravene til utforming av busslomme i håndbok N100. 
Avkjørselen til parkeringen bør strammes opp for å oppnå bedre sikkerhet. 
 
I reguleringsplan for Rv80, gang/sykkelveg Ankjellsvingen - Valnesfjord Kirke er det regulert en 
busslomme rett vest for garasjen (54/12). Denne busslommen er nå forskjøvet lengre mot sør-vest for å 



tilfredsstille siktkravene i henhold til håndbok N100 med tanke på utkjøring fra SPA1. 
 
Indikert gangfelt ved kirka tas inn som en illustrasjon. Avkjørsler til kirka, bårehuset og midt på 
kirkegården er tatt inn i plankartet, og avkjørsler på nordsiden av fylkesvegen er videreført. Det er nå 
lagt inn feltnavn på alle vegformål. Frisiktlinjer er lagt inn etter N100. Her benyttes 
dimensjoneringsklasse H1. 
 
Indre Salten energi 8.3.20118 og 16.4.2018: 
Etter møte med avd. Plan og Utvikling ved Fauske kommune, ble det besluttet at Fauske kommune skal 
vurdere om dagens transformatorkiosk ved inngang underetasje ved dagens skole skal beholdes. Denne 
transformatorkiosken ligger under bakkenivå, så det kan ikke parkeres biler oppå denne da taket ikke er 
prosjektert for slik vekt. Denne er i dag strømforsyningen til all sivilbebyggelse i området, samt dagens 
skole. Hvis denne transformatorkiosken beholdes, skal den forsyne planlagte leiligheter i dagens skole 
med 230 V. 
 
Det er av planene regulert inn tomt for ny transformatorkiosk. Her vil det bli etablert ny 
transformatorkiosk som vil forsyne resterende ny regulert bygningsmasse med 400 V. Fauske kommune 
må her fremlegge et effektbehov (kW) for hvert enkelt bygg.  
 
Bredbånd: Det står i dag en fibernode i eksisterende transformatorkiosk. Tjenesteleverandør av 
tjenestene, samt eier av alt utstyr og materiell i fibernoden er Signals Bredbånd, så en eventuell flytting 
av trafokiosk vil også trigge en flytting av fibernoden med tilhørende utstyr. I dagens infrastruktur legger 
man ned fiberrør sammen med strømkablene, slik at alle skal få muligheten til å knytte seg på 
fiberbasert bredbånd. Man legger da fiberrør klart til vegg, så er det huseier som må bestille oppkobling 
hvis det er ønskelig. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om at det 
ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne nye bygninger 
med 400 V skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver enkelt bygg i 
prosjekteringen. Dette kan da vurderes i byggesaksbehandlingen. 
 
Etablering av ny trafokiosk og fiberrør tas inn i planbeskrivelse og bør vurderes i 
byggesaksbehandlingen. 
 
Foreldrerådet i Valnesfjord barnehage 19.4.2018: 
Det er ønskelig at tomt B2 og B3 flyttes til annen del av området og at dette arealet skjermes fra 
utbygging slik at barnehagen og andre kan fortsette å bruke det. Dette området er i daglig bruk av 
barnehagen til ulike formål; små turer utenfor inngjerdet område, læringsarena i forhold til natur, 
matlaging på bålplassen etc. Området brukes også av andre utenfor barnehagens åpningstid, og det sies 
fra foreldrene at det å ha slike områder i umiddelbar nærhet er viktig for å kunne utnyttes som et 
lavterskel turmål.  
 
Ved å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage fra i høst, pga stor søkning til barnehagen, vil det 
bli flere barn som skal benytte uteområdene. Vi ser at spesielt tilbudet til de minste allerede er redusert, 
da området som kaltes Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de minste er det å 
dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av avstand, og dette vil bli enda viktigere når det 
kommer to småbarnsavdelinger i barnehagen. Kommunen fronter å være Folkehelsekommune, og 
Valnesfjord barnehage er en del av «Robuste Saltenunga»-barnehagenettverket. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Boligtomt som er markert som B2 er redusert i størrelse. Grønnstrukturen, som inkluderer skogen, 



gapahuk, grillplassen og bakken nedenfor planlagte boligtomtene og ovenfor dagens parkeringsplass blir 
tatt vare på i planen og det tillates ingen tiltak som er i strid med formålet grønnstruktur. Rådmannen 
mener barnehagen vil ha tilstrekkelig med areal til lek og andre aktiviteter, også etter at vedtak av 
planen og utbygging av området er gjennomført. Fylkesmannen har ikke kommet med merknader til 
planen, og dette bekrefter vår vurdering at barnas interesser er ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Det 
vurderes at redusering av boligtomt B2 medfører at barnas interesser, samt friluftslivsinteresser 
generelt blir ivaretatt. 
 
 
FAU barnehage Valnesfjord 19.4.2018: 
Vi i FAU ved Valnesfjord barnehage har en del momenter vi ønsker å legge frem blant annet i forhold til å 
sikre barnehagens interesser i et eventuelt salg av skoletomten m.m.: 
SAK 1: Uteområder 

I dag benytter barnehagen området ovenfor dagens parkeringsplass mye for å kunne dra på små 
turer i nærområdet. Her er det opparbeidet grillplass, det benyttes til aking og de ferdes en del 
nede på og ved fotballbanen. FAU ønsker at det sikres at dette området fortsatt kan brukes fritt av 
barnehagen i fremtiden, aller helst ved at kommunen skiller ut dette området før et eventuelt salg 
av tomta. 

SAK 2: Sikring av barnas trygghet i plan-/salg-/byggeprosess. 
SAK 3: Ombygging kjeller. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Se kommentar/vurdering på innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage. 
 
Sak 2 og 3 er ikke relevant i plansaken. Saken bør tas opp når tiltak skal gjennomføres etter planvedtak. 
 
Valnesfjord barnehage 22.4.2018: 
Ved omregulering av skoletomta blir Barnehagens bruk av nærområde påvirket. SU forventer at 
barnehagens interesser blir ivaretatt. Tomt B2 og B3 må flyttes eller fjernes slik at barnehagen fortsatt 
kan bruke området! I veldig mange år har barnehagen hatt akebakke, grillplass og referanseområde i 
dette området. Området er brukt både til frilek og pedagogiske opplegg. I forbindelse med at nyskola ble 
bygget mistet barnehagen det ene referanseområde sitt, Trollskogen. Nå er området ovenfor 
parkeringsplassen vår det eneste friarealet/skogområde som de minste kommer seg til. Fra høsten skal 
barnehagen øke med en til avdeling. Da blir det ekstra viktig å ha nær tilknytning til områder utenfor 
barnehagen. Det vises videre til hensynene i forbindelse med Rammeplan i barnehagen, prosjektet 
Robuste Saltenunger i Salten, godkjenning som helsefremmende barnehage, og sammenhengen mellom 
språk og motorikk. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Se kommentar/vurdering på innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage. 
 
 
Roar Eikeland 15.4.2018: 

1. Planutkastet er framstilt på et kartgrunnlag som er høyst ufullstendig i og med at tilgrensende 
reguleringsplan for nye Valnesfjord skole ikke er vist. 

2. Den inntegnede «veien» til naustområdet er forvirrende og overflødig. Rettigheten som 
grunneiere etter sigende har til ferdsel til naustene kan utøves i eksisterende trase slik den 
ligger i terrenget. Foreslått naturområde hindrer ikke det. 

3. Sti langs Straumen bør erstattes av en gang-/sykkelvei, med tilstrekkelig bredde og standard til 
å kunne brøytes vinterstid. Planområdet bør vurderes utvidet, slik at gang-/sykkelveitrase vest 
eller øst for kunstgressbanen kan tas med og knytter Strømsnes og den nye skolen sammen. 

4. Mitt inntrykk er at Valnesfjordsamfunnet ønsker at Løkåsåsen skal utbygges på en raffinert, 



tett og tiltalende måte. Jeg støtter ideen at nærmiljøutvalget trommer sammen folk til en dag 
med høyttenkning og drøfting i nær framtid. 

5. Situasjonen bør passe for en regulering til boligformål i form av en flateplan, dvs uten 
tomtedeling og detaljer. En adkomstvei i nåværende trase bør føres direkte inn i et felles, 
underjordisk parkeringsanlegg (fjerner behovet for oppstillingsplass til ca 50 biler) omtrent 
under eksisterende (nordlige) skoleplass. P-anleggets tak kan gjerne være fundament for en 
relativt kompakt boligrekke med sørvestvendt hovedfasade, byggehøyde 2 etasjer. Gevinsten 
er et tryggere bomiljø, parkeringskomfort, arealbesparelse og mer gunstige stigningsforhold 
på veien. Planens boligareal deles i 3 (B1, B2-B7 og B8-B12). Internveier og kommunaltekniske 
anlegg prosjekteres/anlegges ikke som tilrettelegging. Utbyggingsaktører i markedet inviteres 
til å delta i en anbudsprosess hvor levering av utbyggingsutkast for ønsket delområde kreves 
levert, enten som en prekvalifisering i en videre konkurranse mellom flere, eller som grunnlag i 
seg selv for tildeling. Den foreslåtte modellen forutsetter at de foretrukne utbyggerne 
samarbeider om, og er ansvarlige for prosjektering av fellesanlegg (parkering, adkomstvei, 
vann- og avløpsanlegg, energi, renovasjon). 

6. Åsens høyeste partier tåler neppe bebyggelse i mer enn en etasje. Til gjengjeld gir dette 
muligheter for lys- og utsiktskvaliteter til leiligheter i B1, især ved evt. påbygging ev en etasje i 
høyden. 

7. Jeg tror at det ligger et potensial for boliger i flere plan i det skrånende terrenget i B10-B12 
uten at lys og utsikt tapes, kanskje en type terrassehus. Muligens kan platået søndre skoleplass 
(B2- B5) bearbeides til en lett skrånende flate som kan gi rom for boliger i to eller tre plan som i 
B10- B12. Det bør etter min vurdering etableres en byggegrense i tillegg til formålsgrensen 
bolignaturområde i skrenten mot banen for å forhindre skade på vegetasjonen ved 
tomtearbeider. 

8. Planutkastet legges til rette for bebyggelse i 2 etasjer og saltak i områdene B2-B7 med de 
foreslåtte verdiene for maksimal mønehøyde. Er dette intensjonen? Påbygging av en ekstra 
etasje i B1, hvor maksimal mønehøyde er foreslått til 34m, ser også ut til å gi rom for loft eller 
saltak med høyde ca. 4m til mønet. Med sin lengde på 40m vil det bevarte skolebygget i B1 bli 
skjemmende med en ufølsom og høy påbygging. En evt. påbygging behøver ikke være like 
«dyp» som det eksisterende bygget, med mindre det planlegges boenheter med orientering 
hver sin vei ut fra en sentral, innendørs «adkomstgate» i den nye etasjen. I så fall bør en 
tilstrebe å bryte opp det relativt store bygningsvolumet ved hjelp av inntrukne terrasser og 
veggliv samt vindusutforming og materialbruk. 

 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 

1. Planforslagets kart skal ikke fremstilles med andre reguleringsplaner. Dette vil medføre 
forvirring for de som skal vurdere selve planområdet, inkl. bestemmelser. Tilgrensende 
reguleringsplan for Valnesfjord skole er ikke med i planforslaget da denne ikke er med i 
politisk saksbehandling. 

2. Det er valgt å ta inn veien til naustområdet for å synliggjøre veigrensene og muliggjøre evt. 
vedlikehold til de som bruker/eier veien. Det gjennomføres ingen endring i plankart. 

3. Sti langs Straumen har fått formålet gang- sykkelvei, men har beklageligvis ikke fått kode/navn 
i plankartet. Dette er rettet opp i og vil vises i vedlagte planforslag. Planen legger opp til 
tilknytning til friområdet i gjeldende plan og utvidelse av planen vil ikke være hensiktsmessig 
og kun medføre at planen må legges ut til høring på nytt. 

4. Se kommentar/vurdering til nærmiljøutvalgets innspill. 
5. Det er flere ulike måter å planlegge for boligutvikling og parkering i området. Dette gjelder for 

de fleste områder i plansammenheng. Planforslaget som foreligger er utarbeidet etter 
kommunens budsjett og fremtidige evne til å bygge ut området. Endring av planen etter det 
som Eikeland forslår vil være vesentlige endringer med merkostnader og forsinke vedtak, 
utbygging og dermed etablering for de som ønsker dette i det nærmeste fremtid. Se videre 



vurdering og kommentar på nærmiljøutvalgets innspill. 
6. Ingen kommentar. 
7. Boliger på flere plan i B10-B12 vil medføre økt byggehøyde. Imidlertid kan skjemmende 

byggehøyde forebygges ved å ta inn krav om nedtrapping og terrassebygg i bestemmelser. Det 
foreslås å slå sammen B11 og B12 for å ta hensyn til dette. Det vil også ha fordel da det er 
kommet inn en påminnelse fra en grunneier/nabo om et vedtak at han har fått tilsagn på en 
liten del av B11. Dette er nå innarbeidet i planen. Se plankart og bestemmelser for nytt 
forslag. Å inkludere en byggegrense i tillegg til formålsgrensen bolig vil ikke ha merverdi og 
heller ikke forbygge eventuelle skader på grønnstrukturen nedenfor boligtomtene. 
Byggegrenser har som formål å unngå etablering av bygninger, ikke byggearbeid. Ved 
gjennomføring av tiltak i tråd med boligformål og bestemmelser skal det tas hensyn til 
grønnstrukturen og eventuelle skader skal erstattes/rettes opp av ansvarlige/tiltakshaver. 

8. Planen som foreligger er laget med intensjoner som kommer frem av bestemmelser og 
plankartet. Bestemmelser vurderes å være hensynsfull etter terrengets form og høydekoter. 
Område B1 legger til rette for ulike muligheter og utbygging av området skal ikke begrenses 
for mye gjennom planbestemmelser. Bestemmelse § 3.2 skal brukes av byggesaksbehandler 
for å unngå at skolebygget i B1 blir skjemmende med en ufølsom påbygging. Det er opp til 
utbygger å velge form og utseende som passer best i terrenget og omgivelsen, og som er i tråd 
med gjeldende bestemmelser og andre retningslinjer/lover. 

 
Anita Løkås og Jan Skoglund 20.4.2018: 
Som nærmeste nabo til Bjørkåsveien har vi gjennom årene vært vitne til mange farlige 
situasjon på vinterstid i selve bakken opp mot Løkåsåsen (skola). Det er en bratt bakke, hvor 
det til tider er dårlig vedlikehold på vinteren. Dette medfører at biler som skal opp bakken 
må ha ekstra fart, hvorpå de ikke alltid kommer seg opp på toppen av bakken. Dette 
medfører at de kommer i retur ned bakken, baklengs, uten kontroll på kjøretøyet. Flere 
ganger har det kommet biler gjennom gjerdet og inn i hagen vår (og nabo på 56/17). Dette 
medfører en stor risiko for våre og andres barn som oppholder seg på egen tomt og langs 
Bjørkåsveien, særlig nå når trafikkmengden kommer til å øke betraktelig. Håper med dette at 
sikkerheten på og langs veien blir vektlagt, og at det stilles sterke krav til vedlikehold og i 
forhold til at farten langs vegen må holdes nede, f.eks med fartsdumper e.l. Det bør også 
vurderes om det er mulig å gjøre stigningen slakere slik at man slipper overnevnte 
problemer på vinteren. 
 
Vi vil også be om at gatelysene i Bjørkåsveien blir oppgradert, da dagens gatelys gir svært 
dårlig lys og til tider er mørke. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Veien som er innregulert (og som også har vært innregulert i gjeldende plan for bla.a. Bjørkåsveien) er 
tegnet etter dagens krav, og en eventuell utbygging av området etter vedtak medfører at dagens vei må 
oppgraderes. Dette må tas inn i prosjekteringen før boliger kan etableres i feltet. 
 
Kirsti Andersen 5.4.2018: 
Har vært på møte nå i kveld i Valnesfjord. Er aktuelt som mitt neste bosted, da det nok kan bli et 
spennende prosjekt. Kanskje litt tidlig, men som handikappet regner jeg med heis i leilighetsbygg med 
flere etg. 
 
Vurdering/anbefaling fra saksbehandler: 
Det er tatt inn følgende i bestemmelser §4.4: «Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske 
anlegg på inntil 1,5 meter over tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god 
tilpasning og god visuell kvalitet.» I tillegg skal bygningen bygges etter TEK17, som har mange ulike 



bestemmelser om universell utforming. Dermed vurderes det at innspillet er ivaretatt i planen. 
 
Innspill etter folkemøte 5.4.2018: 
Det var avholdt folkemøte i Valnesfjord i anledning planforslaget som var på høring. Det møtte ca 40 stk, 
det var et godt folkemøte med en god debatt om fremtidig utvikling av Valnesfjord.   
I etterkant av møtet er det kommet inn noen innspill som omhandler reguleringsplan.  
Valnesfjord barnehage, Kirsti Andersen, Roar Eikeland og Valnesfjord Nærmiljøutvalg, innspillene til 
disse er kommentert i saken.  
I debatten ble spørsmål om hustyper og at det ikke må bli et fåtall eneboliger –  
Svar: plan er det lagt opp til fler mannsboliger, rekkehus, samt at det også er åpent for terrassebolig.  
Det ble stilt spørsmål om de gamle bygningene skulle rives og av hvem og hva med infrastruktur –  
Svar: Fauske kommune vil gå inn å rive det gamle skolebygget, men ungdomsskole bygget vil stå igjen. 
Fauske kommune vil også opparbeide infrastruktur så som vei, vann og avløp. Tomtene vil bli solgt til 
selvkostprinsippet.  
Kan plan skape konflikter med nærliggende gårdbrukere. 
Svar: Slik plan er utformet skal det ikke skape noe form for konflikter med nærliggende gårdbrukere. Det 
er ikke kommet inn innspill fra noen gårdbrukere på at det vil skape konflikt opp mot landbruket. 
Øvrig kom det frem at det må bli en blanding mellom unge, eldre etc..ingen særgrupper og at det er 
positivt at kommunene etablerer noen tilvisningslgh i det bygget som blir igjen. Valnesfjord 
Nærmiljøutvalg ønsket å få utsatt frist for å få til et arbeidsseminar i forbindelse med planarbeidet. 
Svar: Slik som plan er utarbeidet vil det gi en bra miks av unge og eldre, det åpnes jo også for 
generasjonsboliger for de som ønsker det. Det vil også bli noen tilvisningslgh som Fauske kommune skal 
disponere. Nærmiljøutvalget har etter møtet sendt en forespørsel om utsettelse, det er kommentert i 
innledningen av saksdokumentet.  
 
 
 
Konklusjon 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 
området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen.  
 
Med de gjennomførte endringer etter innspill som kom i høringsperioden, ivaretar planen de viktigste 
interesser i området, og åpner kommunen for boligetablering etter behov.   
 
Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en 
folkehelsekommune der alle trives. Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med 
overordnede mål, tilbys varierte og attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, 
vekst i folketall, samt gode tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Lill Anita Løkås / Jan Skoglund 

Bjørkåsveien 10 

8215 VALNESFJORD                                                                                      Valnesfjord 20.04.2018 

 

Fauske kommune 

8200 FAUSKE 

 

Innspill vedrørende reguleringsplan for Løkåsåsen. 

Som nærmeste nabo til Bjørkåsveien har vi gjennom årene vært vitne til mange farlige 

situasjon på vinterstid i selve bakken opp mot Løkåsåsen (skola). Det er en bratt bakke, hvor 

det til tider er dårlig vedlikehold på vinteren. Dette medfører at biler som skal opp bakken 

må ha ekstra fart, hvorpå de ikke alltid kommer seg opp på toppen av bakken. Dette 

medfører at de kommer i retur ned bakken, baklengs, uten kontroll på kjøretøyet. Flere 

ganger har det kommet biler gjennom gjerdet og inn i hagen vår (og nabo på 56/17). Dette 

medfører en stor risiko for våre og andres barn som oppholder seg på egen tomt og langs 

Bjørkåsveien, særlig nå når trafikkmengden kommer til å øke betraktelig. Håper med dette at 

sikkerheten på og langs veien blir vektlagt, og at det stilles sterke krav til vedlikehold og i 

forhold til at farten langs vegen må holdes nede, f.eks med fartsdumper e.l. Det bør også 

vurderes om det er mulig å gjøre stigningen slakere slik at man slipper overnevnte 

problemer på vinteren.  

Vi vil også be om at gatelysene i Bjørkåsveien blir oppgradert, da dagens gatelys gir svært 

dårlig lys og til tider er mørke.  

 

Lill Anita Løkås og Jan Skoglund 

Lisbeth og Roger Løkås 
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Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill 

her: 

Innspill fra foreldrerådet i Valnesfjord barnehage gjeldende «Planforslag 

detaljregulering Løkåsåsen» 

 

Foreldrene i Valnesfjord barnehage ønsker å komme med følgende innspill: 

Det er ønskelig at tomt B2 og B3 flyttes til annen del av området og at dette 

arealet skjermes fra utbygging slik at barnehagen og andre kan fortsette å 

bruke det. Dette området er i daglig bruk av barnehagen til ulike formål; små 

turer utenfor inngjerdet område, læringsarena i forhold til natur, matlaging på 

bålplassen etc. Området brukes også av andre utenfor barnehagens 

åpningstid, og det sies fra foreldrene at det å ha slike områder i umiddelbar 

nærhet er viktig for å kunne utnyttes som et lavterskel turmål. Gode vaner i 

forhold til friluftsliv læres tidlig, og dette vil på sikt føre med seg gode 

helsevaner og føre til bedre folkehelse. Videre er slike turmål med på å 

utvikle stedstilknytning i forhold til eget nærmiljø.  

Vi forstår det slik at det på grunn av stor søkning til barnehagen vil være 

nødvendig å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage fra i høst. Dette 

vil medføre at det blir flere barn som skal benytte uteområdene. Vi ser at 

spesielt tilbudet til de minste allerede er redusert, da området som kaltes 

Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de minste er 

det å dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av avstand, og 

dette vil bli enda viktigere når det kommer to småbarnsavdelinger i 

barnehagen. Fra høsten vil barnehagen ha 20 barn under 3 år, mange av disse 

bare 1 år gamle. Det å ikke ha tilgjengelige turmål for disse barna vil etter 

vårt syn forringe kvaliteten på tilbudet som gis i barnehagen. Kommunen 

fronter å være Folkehelsekommune, og Valnesfjord barnehage er en del av 

«Robuste Saltenunga»-barnehagenettverket. Her er blant annet muligheten til 

matlaging ute vektlagt, noe grillplassen også brukes til. Det er dokumentert at 

lek i skog og kupert terreng er bra for barns motoriske og kognitive utvikling, 

og dette området er gull verdt i så måte. Også for å få optimal språklæring er 

motorisk utvikling og motoriske utfordringer viktig.  

Det å ha mulighet til å ta barna med på små turer i mindre grupper utenfor det 

inngjerdete området fremmer sosialisering, forebygger mobbing og 

stimulerer fantasi og annen type lek enn den som finner sted der barna har 

leker og lekeapparater tilgjengelig. Det er også viktig at ungene får mulighet 

til å kjenne på friheten i å være utenfor gjerdet i barnehagen, og disse små 

turene er viktige, da tid og kapasitet i barnehagen ikke alltid er slik at det er 

mulig med lange turer. Spesielt for de minste, som ennå sover på dagtid, blir 

det utfordrende å få til.  



Også i den nye rammeplanen legges det vekt på mange av disse momentene, 

og vi tenker at kommunen som arbeidsgiver for sine barnehageansatte, og 

tjenesteyter til barn og foreldre bør gjøre sitt for å legge til rette for å nå disse 

målene på best mulig måte.  

Ditt navn Mona Wiik 

Din e-post 

adresse/adresse 

m-i-wiik@hotmail.com  

Cat 143912 

Id 6080008 

Cpformid 16341 
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Fra: Jan Johansen <jan.johansen@isenergi.no>
Sendt: mandag 16. april 2018 08:27
Til: Renee Normann
Kopi: Hugo Svartsund
Emne: Løkåsåsen

Hei.

Etter møte med avd. Plan og Utvikling ved Fauske kommune, ble det besluttet at Fauske kommune skal
vurdere om dagens transformatorkiosk ved inngang underetasje ved dagens skole skal beholdes.
Denne transformatorkiosken ligger under bakkenivå, så det kan ikke parkeres biler oppå denne da taket
ikke er prosjektert for slik vekt. Denne er i dag strømforsyningen til a ll sivilbebyggelse i området, samt
dagens skole.

Hvis denne transformatorkiosken beholdes, skal den forsyne planlagte leiligheter i dagens skole med 230
V.

Det er av planene regulert inn tomt for ny transformatorkiosk. Her vil det bli etablert ny
transfo rmatorkiosk som vil forsyne resterende ny regulert bygningsmasse med 400 V.
Fauske kommune må her fremlegge et effektbehov (kW) for hvert enkelt bygg.

Bredbånd: Det står i dag en fibernode i eksisterende transformatorkiosk. Tjenesteleverandør av
tjenesten e, samt eier av alt utstyr og materiell i fibernoden er Signals Bredbånd, så en eventuell flytting
av trafokiosk vil også trigge en flytting av fibernoden med tilhørende utstyr.
I dagens infrastruktur legger man ned fiberrør sammen med strømkablene, slik at alle skal få muligheten
til å knytte seg på fiberbasert bredbånd. Man legger da fiberrør klart til vegg, så er det huseier som må
bestille oppkobling hvis det er ønskelig.

Jan Johansen
Daglig leder

Telefon: +47 416 14 388
E - post: jan.johansen@isenergi.no
www.isenergi.no
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Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill 

her: 

Dette innspillet har også gått som eget brev til diverse instanser i Fauske 

kommune, men legger det som innspill direkte på saken også, på vegne av 

FAU i Valnesfjord barnehage: 

 

Vi i FAU ved Valnesfjord barnehage har en del momenter vi ønsker å legge 

frem blant annet i forhold til å sikre barnehagens interesser i et eventuelt salg 

av skoletomten m.m.: 

SAK 1: Uteområder 

SAK 2: Sikring av barnas trygghet i plan-/salg-/byggeprosess 

SAK 3: Ombygging kjeller 

 

SAK 1: Sikring av barnehagens tilgang til uteområder utenfor inngjerdet 

område 

Vi forstår det slik at det på grunn av stor søkning til barnehagen vil være 

nødvendig å åpne en ny avdeling ved Valnesfjord barnehage. Dette vil 

medføre at det blir flere barn som skal benytte uteområdene. I dag benytter 

barnehagen området ovenfor dagens parkeringsplass mye for å kunne dra på 

små turer i nærområdet. Her er det opparbeidet grillplass, det benyttes til 

aking og de ferdes en del nede på og ved fotballbanen. FAU ønsker at det 

sikres at dette området fortsatt kan brukes fritt av barnehagen i fremtiden, 

aller helst ved at kommunen skiller ut dette området før et eventuelt salg av 

tomta. Vi ser at tilbudet til de minste allerede er redusert, da området som 

kaltes Trollskogen er blitt borte som følge av bygging av ny skole. For de 

minste er det å dra på turer til øvrige turmål uoverkommelig på grunn av 

avstand, og dette vil bli enda mer viktig når det kommer to 

småbarnsavdelinger i barnehagen. Kommunen fronter å være 

Folkehelsekommune, og Valnesfjord barnehage er en del av «Robuste 

Saltenunga»-barnehagenettverket. Da tenker vi at det må tenkes tanker som 

sikrer dette for alle aldersgrupper i barnehagen videre. Det er dokumentert at 

lek i skog og kupert terreng er bra for barns motoriske og kognitive utvikling, 

og dette området er gull verdt i så måte.  

 

SAK 2: Ivaretakelse av barnehagens sikkerhet i byggeprosess og videre 

Vi i FAU er opptatt av at barna har trygge omgivelser i barnehagen. Vi vil 

påpeke viktigheten av at dette blir ivaretatt også i salg- og byggeprosess der 

en eventuell privat byggherre kommer inn. Vi opplever at prosessen og 

samarbeidet mellom barnehage og byggherre på nyskolen har fungert veldig 

bra, og håper det samme vil være tilfelle når skoletomta skal omdisponeres. 



Vi tenker at det må kommuniseres til en kjøper av tomta at det er utfordringer 

knyttet til nærheten til barnehagen og skolen. Videre er adkomst til 

eventuelle leiligheter på tomta et spørsmål. Vi i FAU kommer ikke til å godta 

at ferdsel opp til området skal foregå forbi både skole og barnehage, og 

forutsetter at det anlegges vei til området et annet sted. Vi må sette barnas 

trygghet først, og dette må avklares og sikres med eventuelle involvert 

grunneiere før salg.  

 

SAK 3: Oppussing/ombygging av kjeller til bruk som avdeling 

Vi vet at kommunens økonomiske situasjon er utfordrende, og tillater oss 

derfor å komme med et forslag som vi tenker vil redusere utgiftene i 

forbindelse med å tilrettelegge lokalene til bruk som ny avdeling i 

Valnesfjord barnehage. Det må sørges for varme i gulv, og lokalet må deles 

opp slik at det blir hensiktsmessig for barnehagen, samt at det må være et 

ventilasjonsanlegg som er i henhold til dagens standard. Mye av arealet i 

nåværende ungdomsklubb kan brukes slik det er i dag med minimale 

tilpasninger, slik som gang/garderobe, toaletter og kjøkken. Dersom 

ungdomsklubben flyttes til de ledige lokalene i Helse- og sosialsenteret 

(nåværende bibliotek, som skal inn i nyskolen) trengs det ingen videre 

ombygging i barnehagens kjeller. Vi tenker at lokalene i Helse og 

sosialsenteret lettere kan tilpasses bruk av både ungdomsklubb, 

pensjonistforening, nærmiljøutvalg, videre drift av Hornmusikkens 

møsbrømlefsekafe etc. og at man dermed får mer igjen for pengene enn man 

gjør dersom man bygger om lokalene i barnehagen til videre bruk kun for 

ungdomsklubben. 

 

Vi håper at FAU blir hørt i disse sakene og ønsker svar fra Fauske kommune 

i hvordan dette ses løst. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mona Wiik 

Leder FAU Valnesfjord barnehage 

Ditt navn Mona Wiik 

Din e-post 
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m-i-wiik@hotmail.com  
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Id 6080008 

Cpformid 16341 
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Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen 

Skriv innspill her: Har vært på møte nå i kveld i Valnesfjord. Er aktuelt som mitt neste bosted, 
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Fra 

Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Valnesfjord; 23.04.18 

 

Til 

Fauske kommune 

Avd. Plan- og utvikling 

Postboks 93 

8201 Fauske 

 

 

Henvendelse ang. Planforslag 

reguleringsforslag Løkåsåsen, 

Valnesfjord 

Mange takk for raskt svar på vår henvendelse fra 17.april 2018 angående vårt ønske om å 

utsette høringsfristen. 

Vi finner det vanskelig å akseptere at Fauske kommune ikke vil utsette fristen ytterligere slik 

at vi får gjennomført et arbeidsseminar 26.mai. Seminaret ønskes gjennomført fordi det er et 

klart engasjement i Valnesfjord som ble vist på folkemøtet som til tross for kort varsel var 

godt besøkt. Innbyggerne må få anledning til å bidra til utformingen av innspillet til 

høringsforslaget. Vi klarer ikke å planlegge og gjennomføre et arbeidsseminar innen 1.mai. 

Hvis kommunen holder fast ved fristen 1.mai, fratar kommunen Valnesfjord muligheten til å 

påvirke utformingen av Saltens fineste utbyggingsområde slik at resultatet framstår som 

framtidsrettet. Kommunen gir inntrykk av at engasjement fra befolkningen ikke er ønsket. 

Vår oppsummering av våre tanker til forslaget er følgende: 

Nærmiljøutvalget er av den oppfatningen at forslaget til ombygging av bygningsmassen for 

dagens ungdomstrinn kan bli bra pga. at bygget tenkes renovert til små leiligheter som kan 



 

leies eller eies av innbyggere med begrenset betalingsevne. Kommunen ønsker å ha 

tildelingsrett til en del av leilighetene. VNMU mener dette er en god løsning fordi vi ser det 

som et boligsosialt tiltak. Vi ønsker å spille inn viktigheten av å skape uformelle innen- og 

utendørs møteplasser for de framtidige beboere for å fremme trivsel. Og gjerne å opprettholde 

de møteplasser som allerede finnes for de forskjellige brukere som barnehageungene, andre 

barn og naboer. 

For den øvrige delen av Løkåsåsen mener vi at planforslaget bør revideres. Området er et av 

Saltens mest attraktive utbyggingsområder. Med skole, flerbrukshall, barnehage, idrettsbane 

og turveier innen avstand på 100 meter, panoramautsikt mot fjorden og fjellene, gangavstand 

til butikk, kafé, bistro, buss- og togstasjon er dette et utbyggingsprosjekt som krever mye 

bedre planlegging og utforming og et mer innovativt konsept. Vi anbefaler kommunen å 

invitere til begrenset nasjonal konkurranse for entreprenører/utbyggere slik at Valnesfjord får 

et resultat som styrker omdømmet til Fauske kommune, tar hensyn til den framtidige 

samfunnsutviklingen og dermed vil framstå som en omtenksom, innovativ og miljøbevisst 

kommune. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR har kommet fram i sine rapporter 

«Bolig+» og «Boligpreferanser i distriktene» at framtiden krever fortetting og mer urbane 

trekk ved boligbygging, større andel 1-2 persons husholdninger og større hensyn til en økende 

andel eldre i samfunnet. 

Vi ønsker også at kommunen stiller krav til utbyggere ang. miljøvennlige byggematerialer, 

som for eksempel massivtre. Videre vil Nærmiljøutvalget vektlegge betydningen av god, 

framtidsrettet og landskapstilpasset arkitektur. 

Vi mener det vil være viktig å gjennomføre en prosess/et arbeidsseminar i Valnesfjord for 

kreative innspill og ivaretakelse av befolkningens engasjement. 

I denne sammenheng vil hastverk være lastverk! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Melanie Merz 

Leder VNMU 
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Fra: Roar Eikeland <roareikeland@hotmail.com> 
Sendt: søndag 15. april 2018 18.56 
Til: Postmottak 
Emne: Merknader til reguleringsutkast for Løkåsåsen, Valnesfjord. 
 
Som engasjert Valnesfjerding ønsker jeg å komme med synspunkter til foreliggende utkast til 
Reguleringsplan for Løkåsåsen. 
 
Først noen ulike merknader til planframstillinga: 

1. Planutkastet er framstilt på et kartgrunnlag som er høyst ufullstendig i og med at tilgrensende 
reguleringsplan for nye Valnesfjord skole ikke er vist. Omriss av skolebygninger, flerbrukshall og 
trafikkanlegg kunne som et alternativ vært tegnet inn. Denne mangelen svekker forståelsen og 
bedømningen av planutkastet for Løkåsåsen. 
Dersom det foreligger vedtatt regulering for flere tilgrensende områder, bør også innholdet i 
disse tegnes inn på plankartet som er på høring. 

2. Den inntegnede «veien» til naustområdet er ikke bare forvirrende, men jeg anser den som 
overflødig. Rettigheten som grunneiere etter sigende har til ferdsel til naustene, kan utøves i 
eksisterende trase slik den ligger i terrenget. Foreslått naturområde hindrer ikke det. 

3. Mitt syn er at sti langs straumen bør erstattes av en gang-/sykkelvei (med tilstrekkelig bredde og 
standard til å kunne brøytes vinterstid). Sammenhengende gang-/sykkelvei bør knytte Strømsnes 
og den nye skolen sammen, selv om Trivselsveien har gang-/sykkelvei. Planområdet bør vurderes 
utvidet slik at gang-/sykkelveitrase vest for kunstgressbanen kan tas med (eller om det er 
kontroversielt, øst for kunstgressbanen). Tiltaket vil ha stor verdi for skolebarn og folk flest i tur- 
og trivselssammenheng. 
 

Til planutkastets tilrettelegging for boliger: 
4. Mitt inntrykk er at Valnesfjordsamfunnet ønsker at Løkåsåsen skal utbygges på en raffinert, tett 

og tiltalende måte – et mål som ikke nås uten særskilte grep mht plan og 
organisering/realisering. Det har vært foreslått at nærmiljøutvalget trommer sammen folk til en 
dag med høyttenkning og drøfting i  nær framtid. Jeg støtter ideen. 

5. Etter mitt syn er kommunens tilnærming for tradisjonsbundet til å passe for Løkåsåsen. 
Situasjonen bør passe for en regulering til boligformål i form av en flateplan, dvs uten 
tomtedeling og detaljer. I tillegg ser jeg for meg at en adkomstvei i nåværende trase og et felles, 
underjordisk parkeringsanlegg inntegnes. Det øvrige som trengs av rammer, fastlegges i 
betemmelser til planen. 
Grovt sett bør, etter mitt syn, feltets adkomstvei føres direkte inn i et p-anlegg omtrent under 
eksisterende (nordlige) skoleplass, kapasitet f.eks. 50 biler, areal ca. 1100m2 inkl. 
manøvreringsareal. Veiens stigningsforhold endres med dette til det bedre. En ikke uvesentlig 
gevinst! 
Planens boligareal deles i 3 (B1, B2-B7 og B8-B12). Internveier og kommunaltekniske anlegg 
prosjekteres ikke/anlegges ikke som tilrettelegging. 
Utbyggingsaktører i markedet inviteres til å delta i en anbudsprosess hvor levering av 
utbyggingsutkast for ønsket delområde kreves levert, enten som en prekvalifisering i en videre 
konkurranse mellom flere, eller som grunnlag i seg selv for tildeling. Reguleringsplanens 
bestemmelser/rammer skal ligge til grunn. Økonomiske forhold trenger en grundigere 
gjennomtenkning hva gjelder erverv av grunn. I en seinere fase vil utbyggingsavtaler mellom 
kommunen og utbygger være avgjørende for det endelige resultatet av bestrebelsene. Dersom 
idefasen frambringer gode løsninger som ikke hjemles av reguleringsplanens bestemmelser, men 



som ønskes realisert, bør det normalt være tilstrekkelig å behandle nye rammer som mindre 
vesentlige reguleringsendringer etter høring/informasjon til berørte. 

6. Den foreslåtte modellen forutsetter at de foretrukne utbyggerne samarbeider om, og er 
ansvarlige for prosjektering av    fellesanlegg (parkering, adkomstvei, vann- og avløpsanlegg, 
energi, renovasjon). Slik vil bebyggelse og tekniske anlegg bli optimalt samstemt, i motsetning til 
hva som blir tilfelle ved tidlig kommunal prosjektering og utbygging. 

7. Felles underjordisk p-anlegg fjerner behovet for oppstillingsplass for opptil ca.50 biler blant 
boligene. Gevinsten er et tryggere bomiljø, parkeringskomfort, arealbesparelse og gunstigere 
stigningsforhold på veien. P-anleggets tak kan gjerne være fundament for en relativt kompakt 
boligrekke med sørvestvendt hovedfasade, byggehøyde 2 etasjer. 

8. Et mål i tildelingsprosessen bør være å utvikle gode, varierte og økonomiske boliger 
skreddersydd for Løkåsåsens beliggenhet, orientering og topografi; gjerne nyskapende løsninger 
basert på funksjonalitet, ivaretakelse av lys- og utsiktskvaliteter, tett/lav-utforming som ikke 
utfordrer synsinntrykket for sterkt. Åsens høyeste partier tåler neppe bebyggelse i mer enn en 
etasje. Til gjengjeld gir dette muligheter for lys- og utsiktskvaliteter til leiligheter i B1, især ved 
evt. påbygging ev en etasje i høyden. 

9. Jeg tror at det ligger et potensial for boliger i flere plan i det skrånende terrenget i B10-B12 uten 
at lys og utsikt tapes, kanskje en type terrassehus. Muligens kan platået søndre skoleplass (B2-
B5)  bearbeides til en lett skrånende flate som kan gi rom for boliger i to eller tre plan som i B10-
B12. Det bør etter min vurdering etableres en byggegrense i tillegg til formålsgrensen bolig-
naturområde i skrenten mot banen for å forhindre skade på vegetasjonen ved tomtearbeider. 

10. Byggehøyde. Planutkastet legger til rette for bebyggelse i 2 etasjer og saltak i områdene B2-B7 
med de foreslåtte verdiene for maksimal mønehøyde. Er dette intensjonen? Påbygging av en 
ekstra etasje i B1, hvor maksimal mønehøyde er foreslått til 34m, ser også ut til å gi rom for loft 
(innredet?) eller saltak med høyde ca. 4m til mønet. Med sin lengde på 40m kan ikke det bevarte 
skolebygget i B1 få en ufølsom og høy påbygging uten å bli skjemmende. En evt. påbygging 
behøver ikke nødvendigvis gjøres like «dyp» som det eksisterende bygget er (ca. 19m). Verken 
byggets ytre framtoning eller nye leiligheter er tjent med 19m dybde fra fasade til fasade, med 
mindre det planlegges boenheter med orientering hver sin vei ut fra en sentral, innendørs 
«adkomstgate» i den nye etasjen. I så fall bør en tilstrebe å bryte opp det relativt store 
bygningsvolumet ved hjelp av inntrukne terrasser og veggliv samt vindusutforming og 
materialbruk. 

 
Vennlig hilsen  
Roar Eikeland 
(Kalnesveien 10, 8215 Valnesfjord) 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Dato:  16.04.2018 
Vår ref.: 18/5921 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Planforslag til Løkåsåsen reguleringsplan 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 015/18, har i møte 11.04.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planforslaget til 
Løkåsåsen reguleringsplan.  
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Region nord Dagfinn Stavdal / 97565735 17/69531-4 18/3879 18.04.2018 

     

      

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Løkåsåsen 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 07.03.2018.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Planområdet ligger på Løkåsåsen like sør for Straumsnes i Valnesfjord. Formålet med 

reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 

lekeplass, kjøreveg, friområde, gang- og sykkelveg, fortau, atkomster og parkering. 

 

Vår vurdering: 

Det skal legges til rette for mellom 22-40 nye boenheter på Løkåsåsen der det tidligere er 

regulert til offentlig bygg – undervisning. Vi har ingen merknader til den endrede 

arealbruken så lenge kjøreatkomster, samt gang- og sykkelveger eller fortau ivaretar myke 

trafikanter på en sikker måte. 

 

Planområdet omfatter deler av fylkesveg 530 som vi forvalter på vegne av fylkeskommunen.  

Deler av fv. 530 er regulert gjennom eldre reguleringsplaner, senest gjennom 

reguleringsplanen Valnesfjord skole og flerbrukshall fra 2016. Vi har gitt merknader til 

samme planendringer i 2018 til planen for Valnesfjord skole som også kommer på nytt i 

denne reguleringsplanen. Dette virker uryddig i plansammenheng. 
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Reguleringstekniske mangler/feil: 

 

Busslommer: 

Busslomme ved parkeringsplassen for skolen er tatt bort og nye er tegnet inn sør for kirka. 

Endringer av busslommer kan bare gjøres av kommunen etter avtale med Statens vegvesen 

som vegforvalter og fylkeskommunens samferdselsavdeling som styrer bussrutene. Vi kan 

ikke se at kommunen har vært i noen dialog med oss eller med samferdselsavdelingen. Det 

er heller ikke redegjort for hvorfor busslommene er flyttet. De to nye busslommer sør for 

kirka krever også at det blir bygd nye fortau som det ikke finnes finansiering til fra vår side. 

Vår konklusjon er at denne planen må endres ved at den tidligere regulerte busslommen fra 

skoleplanen må tas inn igjen og de to nye busslommene sør for kirka blir tatt ut. 

 

Regulert gangfelt: 

Nytt gangfelt kan ikke reguleres inn på reguleringsplaner da planene vedtas etter plan- og 

bygningsloven. Ved opprettelse av nye gangfelt på denne vegstrekningen er Statens 

vegvesen vedtaksmyndighet etter vegloven, etter nasjonale gangfeltkriterier og egne 

høringsrunder. 

 

Ved kirka er det inntegnet symbol for regulert gangfelt. Dette eksisterer ikke og 

symbolbruken må kommunen derfor fjerne fra reguleringsplankartet. 

 

Avkjørsler fra fv. 530: 

Det mangler regulert avkjørsel både til kirka, bårehuset og midt på kirkegården. Avkjørsler 

på nordsiden av fylkesvegen videreføres som i reguleringsplanen fra 2016. 

 

Vegareal uten påskrift: 

Reguleringsnavn på vegarealer, annen veggrunn - tekniske anlegg og gangarealer, langs 

fylkesvegen mangler. Disse må kommunen påføre plankartet i henhold til Sosi-standarden 

og tilsvarende i bestemmelsene.  

 

Supplerende reguleringsbestemmelser: 

Før det kan gjøres tiltak på veggrunn i tilknytning til fylkesvegen må tiltakene 

detaljplanlegges i henhold til vegnormalen N100, og Statens vegvesen må få planene til 

gjennomgang. I tillegg må det lages en gjennomføringsavtale med oss før slike tiltak kan 

gjøres. Disse punktene må medtas i reguleringsbestemmelsene. 

 

Plansamarbeid og medvirkning: 

I denne planen er det gjort endringer i regulert vegareal som Statens vegvesen forvalter på 

vegne av fylkeskommunen. Det bør derfor være en selvfølge at vi blir involvert i 

planendringer før saken blir sendt ut på offentlig høring.  

 

Ved oppstarten av dette planarbeidet gav vi innspill der vi anbefalte at saken ble sendt på 

forhåndshøring til oss før offentlig ettersyn, uten at det er hensyntatt. Med en mulighet for 

bedre medvirkning tidligere i planprosessen hadde vi unngått alle merknadene. 
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Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

John Alvin Mardal 

fagkoordinator Jørn Ø Olsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 
 
 
 

Dato:  22.04.2018 
Vår ref.: 18/6201 

Deres ref.:  
Saksb.: Laila Olsen Finvik 

Valnesfjord barnehage 
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Høringsuttalelse fra Valnesfjord barnehage angående 
Planforslag detaljregulering Løkåsåsen. 
 
 
 

SU ønsker å komme med følgende innspill: 
Ved omregulering av skoletomta blir Barnehagens bruk av nærområde 
påvirket.  SU forventer at barnehagens interesser blir ivaretatt.  Tomt B2 og B3 
må flyttes eller fjernes slik at barnehagen fortsatt kan bruke området!  
I veldig mange år har barnehagen hatt akebakke, grillplass og referanseområde 
i dette området. Området er brukt både til frilek og pedagogiske opplegg.  
 
I forbindelse med at nyskola ble bygget mistet barnehagen det ene referanseområde 
sitt, Trollskogen. Nå er området ovenfor parkeringsplassen vår det eneste 
friarealet/skogområde som de minste kommer seg til. Fra høsten skal barnehagen 
øke med en til avdeling. Da blir det ekstra viktig å ha nær tilknytning til områder 
utenfor barnehagen.  Vi får 20 barn under 3 år.  
I august 18 kom det ny rammeplan i barnehagen. Den sier følgende: 
-Barnehagen skal fremme bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Barna skal få 
naturopplevelse og bli kjent med naturens mangfold og bidra til at barna opplever 
tilhørighet til naturen.                                                                                                                                                   
-Barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.                  
–barna skal oppleve trivsel, mestring og glede ved allsidig bevegelseserfaringer. 
Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper.  
Vi har i mange år vært med i prosjektet Robuste Saltenunger i Salten:  
-Målet er å stimulere til positive uteopplevelser til alle årstider. Fremme 
holdningsskapende arbeid trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet. Med fokus på 
Fysisk aktivitet, naturopplevelser og sunn mat også laget ute på bål.  
Godkjenning som helsefremmende barnehage: 
-Som en del av det å være godkjent som helsefremmende bhg skal barna være 
fysisk aktive i minst 90 minutter. Naturopplevelser skal være sentralt i barnas 
hverdag. Aktivitetene bør være varierte.  
Språk og motorikk henger sammen: 
-Forskning viser at språk og motorikk henger sammen. Da blir det ekstra viktig å ha 
tilgang til variert og kupert naturområder for å kan gi ekstra motorikk trening til de 
som trenger det for å forebygge språk og sosiale vansker.  
 



 

 

Valnesfjord barnehage har over år endret driften til å bli mer og mer enn ute og 
frilufts barnehage. Vi har investert i utstyr og personalet er kurset i dette. Hvis 
barnehagen mister tilgang på naturområdene i nær tilknytning til barnehagen 
må driften legges om.  SU ser heller ikke hvordan barnehagen skal greie å 
oppfylle kravet i forhold til ny rammeplan, robuste saltenunger og det å være 
en helsefremmende barnehage. Vi synes det sendes feile signaler hvis 
Valnesfjord barnehage som ligger i ei bygd med mange store friarealer mister 
alle naturområdene tilknyttet barnehagen pga boligutbygging. Det vil forringe 
tilbudet til våre barn vesentlig.  SU forventer at barnehagen blir hørt i denne 
saken!   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Mona Wiik 

Leder SU Valnesfjord barnehage  

 

Laila Olsen Finvik 
Styrer Valnesfjord barnehage 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan Løkåsåsen boligfelt
Opprinnelig plan Alternativ planprosess

juni k-styre juni utsatt frist 

juli ferie juli ferie 

august utarb anbud riving august ferdig Workshop m.m 

september antatt anbud september store endringer , ny høring 

oktober utlysing leilighetsbygg oktober høring/off ettersyn

november prosjektering VVA november planutvalg

desember prosjektering VVA desember k-styre godkjenning planen

´2019 2019

januar utlysing VVA januar arkitektkonkurranse, utarbeidelse av utlysingspapirer

februar oppstart VVA februar arkitektkonkurranse

mars VVA mars kåring av vinner 

april VVA april utarbeide grunnlag for utlysing av totalentreprise 

mai VVA mai Utlysing DOFFIN

juni VVA juni kåring av vinner 

juli ferie juli ferie 

august utlysing tomter august oppstart av VVA med påfølgende leiligheter 

september bygging eneboliger og leiligheter september

apr.20 eneboliger /leiligheter ferdig jan.21 innflytting 



 
 
 
 

Dato:  27.04.2018 
Vår ref.: 18/6569 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
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Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan 
 
Eldrerådet- 019/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til Løkåsåsen reguleringsplan 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Uttalelse ved høring - reguleringsplan for Løkåsåsen - Fauske kommune   

Fauske kommune har lagt forslag til detaljregulering for Løkåsåsen ut til høring og offentlig 

ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende 

barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. 

Området har tidligere vært i bruk til skole, som nå er flyttet. Planforslaget skal erstatte deler av 

reguleringsplan for Valnesfjord skole og flerbrukshall, reguleringsplan for Løkåsåsen, 

reguleringsplan for Løkås 56/57, reguleringsplan for Solbakk gård, samt deler av to 

reguleringsplaner for gang-/sykkelvei. Området er i kommuneplanens arealdel 2009-2021 avsatt til 

bl.a. idrettsanlegg, offentlige bygninger, bolig og LNF(R)-område. Kommuneplanens arealdel er 

under rullering. Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredninger.  

 

Nordland fylkeskommune beklager at uttalelsen kommer etter fristen. Vi ber om at den likevel tas 

hensyn til så langt som mulig. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  

 

Planfaglig 

I vårt innspill ved oppstart kommenterte vi særlig forholdet til registrerte friluftslivsområder i og 

nært planområdet. Her ble det uttrykt bekymring for at tiltakene det planlegges for kan redusere 

områdenes kvalitet, og Nordland fylkeskommune varslet mulig strid med vesentlige regionale 

interesser knyttet til friluftsliv. Fylkeskommunen forutsatte at allmennhetens tilgang og ferdsel ble 

prioritert i kystsonen. 

 

Nordland fylkeskommune ser at nye boliger i hovedsak planlegges i den gamle Skolegården, og at 

Bålplassen og Blåbærskogen kan berøres av utbygging i noen grad. I og med at skolen er flyttet, er 

fylkeskommunen tilfreds med denne løsningen. Den gamle skolegården er allerede preget av 

infrastruktur, og tiltaket innebærer etablering av boliger i tiknytning til eksisterende boligområder, 

barnehage, kirke, idrettsbane og nærturområder.  

 

Fylkeskommunen er fornøyd med at det opprettholdes en tydelig sone/buffer mellom boliger og 

Straumsnes / Straumen gjennom regulering av naturområder.  

 

 

Kulturminnefaglig  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er 

http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000271
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000341
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000267
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imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 909 59 111. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 
 



1 
 

Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 
2017001, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Valnesfjord skole og flerbrukshall med plan ID 2014004 vedtatt 19.05.2016 
- Solbakk gård – 56/3 med plan ID 2010004 vedtatt 20.06.2013 
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 03.06.1981 
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 2000003 

vedtatt 10.02.2000 
- Løkås – 56/57 med plan ID 2011005 vedtatt 09.06.2016 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger og leiligheter med 
tilhørende uteareal, turområde, og tilhørende infrastruktur. 

2.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
• Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 
for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 
parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for 
avfallshåndtering og overvannshåndtering. 

3.2 Bebyggelse 
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til 
omgivelsene. Dette med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tilpasses 
terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l.  

3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. Trafo plasseres i område som angitt i plankart (T). 

3.4 Energi 
Minimum 40 % av energiforsyningen i alle boenheter skal dekkes av annen ressurs enn 
elektrisitet og/eller fossile brensler. Bebyggelse skal knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk. 

3.5 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 
8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 
det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  
4.1 Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 10 m mot senterlinje på kommunal vei. 
Byggegrense mot Fv 530 er satt på 30 m fra midtlinje. 

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting    
Barnehage (BBH) 

Området omfatter eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger til andre 
formål enn evt. lagring under 15 m2 til barnehageaktiviteter. 

4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS) 
Området omfatter eksisterende bebyggelse.  

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 25 %. Mønehøyde settes til 7 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt. 

Det tillates maks 1 boenhet per tomt. 
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4.4 Boligbebyggelse ny (B1)  
Eksisterende bygning skal bygges om til leiligheter med maks %-BYA = 35%. Mønehøyde 
settes til maksimal +34 moh. Det skal etableres minimum 10 og maks 15 boenheter innenfor 
området. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 35 %. 
 
Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over 
tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god tilpasning og god 
visuell kvalitet. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Fasader i første etasje skal utformes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de 
skal bidra positivt til uteoppholdsarealene. Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. 
Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller vegetasjon. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  

4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B11)  
Innenfor disse tomter skal det etableres nye boenheter. I skrått terreng kan det innredes 
bolig i sokkeletasje. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. 
 

Boligtomt (se plankart) Antall boenheter Maks mønehøyde (moh) 
B2 Min. 1, maks 2   31 
B3 Min. 1, maks 2 32 
B4 Min. 1, maks 2 32 
B5 Min. 1, maks 3 32 
B6 Min. 1, maks 2 33 
B7 Min. 1, maks 2 33 
B8 Min. 1, maks 2 34 
B9 Min. 1, maks 2 34 
B10 Min. 1, maks 2 32 
B11 Min. 2, maks 6 26 

 

Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på inntil 50 m2 BYA og skal tilpasses bolighuset 
mht. materialvalg, form og farge. Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller 
vegetasjon. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 

Utforming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre 
justeringer (maks 1 m) for tilpasning terreng. Det tillates fradeling av tomter på ca. 0,75 daa, 
samt sammenslåing av to tomter. Ved sammenslåing av to tomter skal minimum og 
maksimum antall boenheter som angitt for hver tomt oppsummeres. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  
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4.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG)  
Det er avsatt 200 m2 for garasje/parkering av bil eller til etablering av vedbod. 

4.7 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (o_BR)  
Garasje/lagringsplass til kirken. 

4.8 Teknisk anlegg - Trafo (T) 
Trafo tillates plassert utenfor regulerte byggegrenser, men skal ikke plasseres nærmere 
boliger og/eller lekeplass enn 5 meter. Trafo skal være tilgjengelig fra kjøreveg. Endelig 
plassering skal avklares i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 

Den nye transformatorkiosken skal forsyne nye bygninger med 400 V. Det kreves effektbehov 
for hver enkelt bygg i prosjekteringen.  

4.9 Avfall/ renovasjon (f_BRE) 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal 
plasseres under bakken. Vedtatte retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og 
avfallsløsning må tilpasses bilene som renovatørene disponerer. Området er avsatt med eget 
formål i plankart. 

4.10 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2) 
BLK1 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i B1 og BFS. Lekeplass/uteoppholdsareal BLK2 er 
lekeplass/uteareal for boliger i områdene B2-B11. Leke- og oppholdsarealene skal betjene 
ulike aktiviteter og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud.  

Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides til lek med bl.a. huskestativ, 
sandkasse, benker og bord og evt. sikring mot vei/bratt terreng. 

Lekeplassene skal som minimum planeres og opparbeides med grus, slik at det blir enkelt å 
ferdigstille de etter behov. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Veg (o_V)   

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet 
er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I 
frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 
Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres 
bygninger, parkering eller interne veger. 

5.2 Kjøreveg (o_KV1-o_KV2) 
Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Fauske kommune 
har ansvar for brøyting av kjørevei. 

o_KV1 er offentlig adkomst og vedlikehold til boligområdene B1-B11. o_KV2 er offentlig 
adkomst til B8-B11.  

5.3 Gang- og sykkelveg (SGS1 – SGS8)   
Områder benevnt o_SGS1- o_SGS8 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av 
gang- sykkelveier på kommunal vei. 
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (AVG1-AVG6) 
Områdene AVG1 – AVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.5 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVT1-SVT19) 
Områdene SVG1 – SVG3 skal først og fremst ha funksjon som veigrøft, men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2) 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene.  

Enhver biloppstillingsplass skal tilrettelegges med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og 
o_SPA2. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal benyttes til parkering for besøkere av kirkegården, 
kirka/kapell og bårehuset og tilhørende tjenesteyting, samt midlertidig parkering for buss og 
biler i forbindelse med levering og henting av varer tilknyttet overnevnte tjenester. 
Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av varer på en 
effektiv og trafikksikker måte. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsatt til barnehage. Det skal 
settes krav om min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i 
bebyggelsen. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Området benevnt GN1-GN4 kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv.  

Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei, gapahuk o.l.) tillates så 
fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.  

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter 
langs vassdraget Straumen, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 
(vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. 
Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes 
slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. 

Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av 
sti eller evt. andre tiltak. 

Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og adkomst 
til naust på eiendom 56/4. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til 
privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til 
bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. 
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§ 7 HENSYNSSONE H_410 (transformatorkiosk) 
Transformatorkiosken innenfor B1 skal beholdes og det skal ikke etableres parkeringsplass der. 
Det skal avklares hvor trafo ligger før det gis byggetillatelse. 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, parkering med felt for levering og henting av 
barnehagebarn) og uteareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse.  Vei og gang-sykkelvei fra Fv 850 opp til boligtomter skal 
også være opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg 
avledning. Overvann skal håndteres på egen tomt. Ved søknad om rammetillatelse skal det 
redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.  

Trafo skal etableres før det gis igangsettingstillatelse til boligutbygging.  

Fiber skal tilrettelegges samtidig med vann og avløp og etableres frem til tomtegrense. 

8.2 Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 
anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442/2016 (eller nyere versjon). Minst 
halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade 
med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer i T-1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom 
kl.07.00-17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442/2016. 

8.3 Trafikkregulerende tiltak 
Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og henting av elever ved 
snuplassen. 

8.4 Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig 
virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en 
vurdering av kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

8.5 Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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1. Sammendrag 
 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det er et mål 
å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd 
med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske 
og Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Planområdet er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, vekst i folketall, samt gode 
tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 

2. Bakgrunn 

2.1. Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering.  
 
Kommunen kan ha mulighet for tilvisningsavtale for 40% av de leilighetene som skal bygges. En 
tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av 
avtalene, mens det enkelte leieforhold er regulert gjennom ordinær leieavtale etter husleielovens 
bestemmelser mellom utleier og den enkelte leietaker som er tilvist fra kommunen, dog slik at 
leietakerne tilbys leiekontrakter med minimum fem års leietid.  
 
Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling 
som er i tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges 
og hvor nye boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og 
bomotiv i Fauske og Nordland.   

2.2. Nøkkelopplysninger 
Fauske kommune, avdeling plan og utvikling er forslagsstiller. Planområdet omfatter hele eller deler 
av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr/bnr 
125/1, 57/31, 54/1, 54/3 og 54/12. 
 
Planen er vurdert etter § 2, 3 og 4 i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven av 19.12.2014. Forslaget medfører bl.a. formålsendring fra offentlig 
bygg/undervisning (gammel PBL.) til boligbebyggelse - bebyggelse og anlegg (ny PBL.). Fauske 
kommune vurderer at tiltaket ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredning.  
 



3. Planprosessen 

3.1. Varsel om oppstart 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. 
Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 

3.2. Medvirkningsprosess 
De formelle kravene til medvirkning fremgår av Pbl § 5-1. Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart 
og som mottas innen fristen som er gitt, blir behandlet i planbeskrivelsen. 
 
Høringsperioden av planforslaget har vært fra 1.3.2018 til 22.4.2018. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1. Overordnede planer 
Følgende overordnede planer legges til grunn i planarbeidet:  

- Fylkesplan for Nordland 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 
- Verneplan for vassdrag: 164/2 Valnesfjordvassdraget, St. prp. Nr 4, 1972-1973 
- Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Fauske kommune 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet: 

- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv 
- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen 
- By- og tettstedsutvikling 
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 

infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport) 
- Universell utforming og tilgjengelighet 
- Alternative energikilder 
- Hensynet til barn og unge 
- Stedets karakter/estetikk 
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner 
- Transport / trafikksikkerhet og parkering 

4.2. Gjeldende reguleringsplaner 
Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall (planid. 
2014004), reguleringsplan for Løkåsåsen (planid. 1987002), reguleringsplan for Løkås 56/57 (planid. 
2011005), reguleringsplan for Solbakk gård (planid. 2010004), reguleringsplan Gang- og sykkelveg II, 
Rv. 80 – Strømsnes (planid. 1981004) og reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke 
(Rv 80) (planid. 2000003). 

4.3.  Statlige retningslinjer 
Følgende Statlige retningslinjer er vurdert i planarbeidet: 

- SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP) 
- RPR for å styrke Barn og unges interesser (RPR/BU) 
- SPR for Klima- og energiplanlegging (SPR/KE) 



- SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   
- RPR for vernede vassdrag 

Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold til dette, slik 
planforslaget foreligger i dag. 
 

5. Planområdet 

5.1. Beliggenhet og størrelse 
Det aktuelle planområdet ligger på Løkåsåsen like sør fra Strømsnes på Valnesfjord, og omfatter, som 
tidligere nevnt, hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 
46, 56, 57, 58, samt gnr. 125, bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12. 

Planområdet har tidligere vært i bruk til skolebygninger som nå er planlagt revet eller endret. 
Området inkluderer eksisterende bruksareal til barnehage og to boligtomter, samt Fylkesvei 530 
(Trivselsveien), kommunale adkomstveier, gang- sykkelveier og eksisterende grønnstruktur/ 
friluftsområde som strekker seg ut mot Valnesfjorden/Laukåsstraumen. Området har et areal på ca. 
57 da. 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I det aktuelle området ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende 
bygninger innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon 
(ferdigstilles i 2018). Disse skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen 
som skal videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres 
med noen mindre endringer. 

Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte 
mot planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, 
kafeer, helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er 
ca. 45 minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med 
bestander av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til 
friluftslivsaktiviteter, herunder fiske og fotturer. 

5.3. Stedets karakter, struktur og estetikk/byggeform 
Det aktuelle området i og rundt planområdet består i dag hovedsakelig av tradisjonell 
småhusbebyggelse/eneboliger som ble bygd rundt 60-/70-tallet. Det er størst innslag av sal- og 
valmtaksform. 

På workshop med Valnesfjords innbyggere («vi former Strømsnes») den 19.9.2015, ble det innhentet 
innspill angående sentrumsutvikling av Strømsnes. Rapporten som ble laget av Asplan Viak ga innsikt 
i hva som er viktige tema for innbyggere: 

• Trafikk, infrastruktur og parkering  
• Møteplasser og offentlige rom 
• Strandpromenade/ stien langs Straumen 
• Barn, unge og lek 
• Forskjønning/ utsmykning 
• Næringsutvikling 



• Omdømme og identitet 
• Strategi for gjennomføring, vegen videre 

«Det settes stor pris på det som finnes av treffpunkter i bygda, både utendørs og innendørs. (…) Det 
knytter seg blant annet stolthet til både landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift. Strømsnes 
er et sted med mye å bygge videre på. Det har et lite sentrumsområde, med relativt få bygg, men 
med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til å gi god 
livskvalitet for mange.» 

5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd 
og eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres 
med hensyn til ny bebyggelse. Det er gode solforhold hele dagen. Område som er avsatt til 
friområde/grønnstruktur har vegetasjon av (kratt)skog og det går en tursti fra skolens parkeringsplass 
ned mot idrettsbanen. Grønnstrukturområdet i strandsonen er mer eller mindre åpen og preget av 
berg, skjellsand, tare og vegetasjon som er vanlig for saltvannsområder. Området er for øvrig 
vindutsatt, men ikke mer enn det som er vanlig for Valnesfjordområdet. 

 

Etter Miljødirektoratets NiN-kartlegging er området beskrevet som kystslette med by-, myr- og 
jordbrukspreg. Området beskrives videre som småkupert ås- og fjellandskap, sterkt myrpreg, 
omfattende bebyggelse og infrastruktur, og høyt jordbrukspreg. 

5.5. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det finnes verneverdige arkeologiske kulturminner i området. Planområdet ligger 
imidlertid tett inntil Valnesfjord kirke. 



5.6. Reindrift 
Området er i tettbebygd område, og dermed ikke egnet for reindrift. Med hensyn til dette vil reindrift 
ikke bli vurdert i planen. 

5.7. Natur- og rekreasjonsverdier 
Planområdet ligger i et eksisterende område for bebyggelse. Det aktuelle planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget.  

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng.  

Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Den anadrome 
strekningen opp til Langforsen utgjør 2,4 km. Elva har gode gyteområder og gode oppvekstsvilkår for 
laks og sjøørret.  

Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor planområdet. Det finnes heller ingen verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor 
området. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av 
planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Utløpsområdet ved Strømsnes 
er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er den sterkt truede 
Knekkand observert her, samt sårbare arter som Makrellterne, Brushane og Bergand. 
Svarthalespove, som også er sterkt truet, er observert sør for planområdet. Det skal tas hensyn til de 
viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) og bløtbunnsområde i 
strandsonen som grenser mot planområdet. 

 

Figur 1: Utløpsområde ved Strømsnes 



 

Figur 2: Viktige naturtyper Strandeng og strandsump og bløtbunnsområde i strandsone (grønt skravert). 

5.8. Landbruk 
Området grenser mot landbruksområde i nord. Det skal ikke gjennomføres tiltak på landbruksareal. 
Opparbeiding av sti vil ikke påvirke landbruksinteresser. 

5.9. Trafikkforhold 
Området har i dag adkomst fra Trivselsveien (Fylkesveien 530). Veien inn til planområdet 
(Bjørkåsveien) vil være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav fartsgrense med 30-sone i hele veien. 
Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner.  
 
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til 
Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som til i dag ikke er utbygd fra 
kirka frem mot krysset ved Stemlandveien. Det er en sykkelplan som kommunen skal revidere i 
sammenheng med kommuneplanens arealdel. Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på 
eksisterende forhold innenfor planområdet. I Strømsnes er det togstasjon og busstilbud i retning 
Bodø og Fauske.  



 

5.10. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning 
Planområdet har områder som er av interesse for barn og unge, som gangstien gjennom 
planområdet og inn til et område for idrett, lek og rekreasjon. Skoleområdet har ballbinge og annet 
lekeutstyr som brukes av barn i og utenom skoletidene.  

5.11. Universell utforming 
Per i dag er området tilrettelagt for skole og idrettsbane. Eksisterende tursti er ikke egnet for 
funksjonshemmede og mangler universell utforming. Skoleområde, gang- sykkelveier og 
parkeringsplasser er lett tilgjengelig, men trenger oppgradering. 

5.12. Teknisk infrastruktur, renovasjon, vann, avløp og EL- og teleanlegg 
Det er kommunal renovasjon, vann og avløp og trafo i området som er tilrettelagt for eksisterende 
bebyggelse. Bredbånd er tilgjengelig i området.  

5.13. Grunnforhold 
Ifølge løsmassekart fra NGU består grunnen for planområdet av løsmassetype Hav- og fjordavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Adkomstveiene og Trivselsveien har 
løsmassetype Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. 
Berggrunnskartet fra NGU viser at området består av Grus, sand, leire etc.  

Dette er områder under marin grense, som kan ha kvikkleire. Det må derfor vurderes kvikkleirefare 
før tiltak etter planen igangsettes. Det tas inn i rekkefølgebestemmelser. 

Det går en vann og avløpsledning opp til skolebygningene som har kapasitet til eksisterende 
bygninger. 



 

 

Figur 3: NGU's løsmassekart for Løkåsåsen 

5.14. Støyforhold 
Det finnes ikke eksisterende støykart for området. Med hensyn til en trafikkmengde av 880 i ÅDT, lav 
tungtrafikkandel og maks hastighet på 60 km/t på Trivselsveien, samt etablering av relativt få nye 
boenheter som knyttes til adkomstveiene (og dermed lite økning av trafikk), vurderes det som ikke 
nødvendig å gjennomføre støyberegninger eller stille krav til støybegrensende tiltak før utbygging 
kan igangsettes. 

5.15. Risiko og sårbarhet 
Det er ingen kjente kilder for luftforurensning, forurensning i grunnen, eller høyt støynivå. 
Løsmassekart viser at planområdet er et godt utgangspunkt for byggegrunn. ROS-analysen som er 
vedlagt planen viser imidlertid at det er to hendelser som må tas hensyn til i planen gjennom 
forebyggende tiltak.  

Det anbefales følgende tiltak:  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det tas inn i bestemmelser at kvikkleirefare 
vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.  

Det er sannsynlig med radonfare i planområdet med alvorlig virkning. Gjennom byggforskrift TEK17 
stilles det krav om radonforbyggende tiltak. Dette hensyn ansees dermed ivaretatt.  



5.16. Klimatilpasning og overvann 
Boligområdene ligger ikke i flomsone og vil dermed ikke ha behov for klimatilpasning med hensyn til 
flom. For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  
 
Eksisterende bekker skal ikke legges i rør og tas hensyn til når det etableres sti og veier i tråd med 
plan. Kulverter skal ha god nok kapasitet til å ta unna store mengder vann i perioder med mye 
nedbør, slikt at overvannet hele tiden avledes på en trygg måte.  
 
Planen har bestemmelser som sier at det skal bygges med klimavennlige løsninger som forebygger 
CO2-utslipp og forsinker avrenning av overvann gjennom fordrøyning/infiltrasjon på egen tomt. 
 

6. Beskrivelse bestemmelser 

6.1. Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Garasje til bolig-/fritidsbebyggelse (GB) 
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVT)  
• Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 
• Garasje til kirke og andre religiøse aktiviteter (o_GR) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 

Hensynssone H_410: infrastuktur (trafokiosk) 

6.2. Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsens høyde er basert på landskapets karakter og tomteplassering. Det må tas hensyn til 
eksisterende bygninger, utsikten mot havet, fjell og andre severdigheter i området. 

Antall boenheter i område B1 er satt på minimum 10 og maks 15 leiligheter. B2-B11 er 10 tomter 
som vil ha et minimum på 1 eller 2, og maks 2, 6 boliger per tomt. I område B2- B11 kan man dermed 
regne på minimum 11 og maks 25 boenheter. Totalt kan det regnes minimum 21 og maks 40 nye 
boenheter.  

Det satses på klimavennlig bygging og bruk av tre i bygningene.  



Overvannshåndtering på egen tomt er tatt inn som viktig tiltak mot klimaendringer. Fortetting av 
utbyggingsområder og sterk økning av tette flater kan endre avrenningsmønsteret for overvann 
dramatisk. 

6.3. Boligmiljø/bokvalitet 
For å utnytte arealet optimalt er det valgt å ta i bruk eksisterende skolebygg på B1 og bygge om til 
leiligheter. De øvrige boligtomter er avsatt til frittstående boliger, men her kan det også etableres 
flermannsboliger og ved å sammenslå tomtene vil utbygger kunne frigjøre areal til dette.  

Det er satt krav om passivhusstandard og klimavennlige/naturlige løsninger for alle nye boliger, som 
vil fremme bokvaliteten og bomiljø. Bruk av tre og grønne fasader vil gi et naturlig utseende. 

For å forebygge at leiligheten i B1 har et negativ påvirkning og stor skyggeeffekt på området hvor 
kommunalveien og eneboligtomtene ligger, tillates det ikke at leilighetene på B1 etableres med 
avvisende, lukkede fasader. 

6.4. Parkering 
Antall parkeringsplasser er avsatt til kirken, kirkegården, bårehuset og barnehage. Det settes krav om 
min. 1 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i bebyggelsen for parkeringen 
ved barnehagen. Det er på Parkeringsplassen ved kirkegården avsatt areal for midlertidig parkering 
for buss og biler i forbindelse med levering og henting av varer, slik at det ikke vil oppstå farlige 
situasjoner på fylkesveien. 

6.5. Miljøoppfølging 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal plasseres under 
bakken, for å sikre estetikk og for å forebygge eventuelle ulemper med lukt fra kontainere. 

Brøyting er avklart for alle eiendommer og områdene AVG og SVG kan eventuelt benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

6.6. Universell utforming 
Universell utforming tas hensyn til gjennom TEK17 og eventuelle nyere forskrifter i fremtiden. Derfor 
er det valgt å ikke ta inn egne bestemmelser rundt dette. Imidlertid er det tatt inn i 
parkeringsbestemmelser at det settes av areal til forflytningshemmede, og i område B1 tillates det 
mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over tillatt mønehøyde på 
inntil 15 % av takflaten. 

6.7. Uteoppholdsareal 
På boligtomtene kan en ha privat oppholdsareal på 75%, 70% eller 65%, avhengig av utnyttelsesgrad 
(%-BYA) og hvor mye som brukes til avkjørsel og evt. gjenstander. På lekeplassene vil det være mulig 
å etablere sitteplasser, slik at man kan bruke område både til opphold og lekeplass. BBH er et 
område som er avsatt til barnehageformål. Området er tenkt som lekeplass og vil være tilgjengelig 
for allmenheten utenom barnehagens åpningstider. Lekeplassene skal planeres og opparbeides med 
grus, slik at det blir enkelt å ferdigstille de etter behov. 

Eksisterende og evt. ny vegetasjon skal mest mulig tas vare på for å unngå at det blir silhuettforming 
av boligbygg og reduksjon av den naturlige omgivelsen. Turveien skal kobles opp mot de nye 
boligfeltene og eksisterende stier som er regulert gjennom andre planer, som f eks. reguleringsplan 
for den nye skolen. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og ulempe for naturverdier 



og allmenne og private interesser. Atkomst og tilgjengelighet ivaretas gjennom bestemmelser ved at 
det ikke er tillatt med stengsler eller lignende som fører til privatisering av områder.  

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives. 

7.1. Overordnede planer 
Området er i eksisterende plan avsatt til offentlig tjenesteyting (skolebygg), og vil nå bli endret til 
boligformål. Eksisterende skole er i utbygging i et område i nærheten. Endring fra bolig til skole vil 
mest sannsynlig ha konsekvenser for trafikk og teknisk anlegg som strømforbruk og vann/avløp. 
Dessuten vil landskapet endres, men bestemmelser ivaretar at det gjøres med hensyn. 

7.2. Landskap 
Eksisterende skolebygninger skal rives og erstattes med boliger. En nyere del skal bygges om til 
leiligheter. Det vil tas ut en mindre del av skogen rundt området, men utover dette vil landskapet 
beholdes som den er. Endringene for landskapet i området ansees som mindre vesentlig. 

7.3. Stedets karakter 
Stedets karakter / estetikk skal ivaretas i planforslaget, noe som er i henhold til både fylkesplan og 
kommunedelplan. Dette er i tråd med det som finnes i området fra før, med hensyn til byggeskikk, 
men det moderne uttrykket vil medføre at stedets karakter tas med inn i vår tid. 

7.4. Estetikk og byggeform 
Planforslaget legger opp til en estetikk som reflekterer klimahensyn og moderne byggeskikk. Stedets 
karakter videreføres med en modernisering og utvikling sett fra vår tid. Estetikken lagt til grunn i 
planforslaget, baserer seg derfor på videreføring av byggeskikk og arkitektur i området, men med et 
moderne uttrykk i dagens tid hvor naturbaserte løsninger har prioritet. 

7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert og ikke forventet å finne verneverdige kulturminner i planområdet. Man anser 
derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på kulturminner og kulturmiljø i planområdet. 
Reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige endringer i direkte nærhet til kirken. Dessuten blir 
visuelle og estetiske hensyn i kirkens nærhet ivaretatt. 
 
Det tas opp i planbestemmelser at dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, 
gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 
fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

7.6. Miljørettslige prinsippene etter kap. II Naturmangfoldloven 
Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at det etableres en sti i vassdragets kantsone. 
Det legges imidlertid opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter bevares og 
tilrettelegging av stien gjøres med stedegen masse, og det etableres ingen store gressflater. Det vil 
medføre minimale inngrep i naturen.  

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase og Artskart. Det er ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder 



eller prioriterte naturtyper innenfor planområdet. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del 
fuglearter i eller i nærheten av planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. 
Utløpsområdet ved Strømsnes er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Selv 
om det her framgår at det ikke forekommer trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller 
andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor planområdet, må det vises hensyn til naturmiljøet 
ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal ikke gjennomføres tiltak som vil påvirke 
leveområdet til disse artene og de viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) 
og bløtbunnsområde i strandsonen som grenser mot planområdet. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
ivaretatt. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. NML § 9. 

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre 
påvirkningsfaktorer, jf. naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen på naturmangfoldet 
anses dermed å være begrenset.  

Det er ikke lagt opp til tiltak som forebygger eller begrenser vesentlige skader på naturmangfoldet og 
dermed så kommer § 11 ikke til anvendelse. For å unngå eller begrense (uforutsette) skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater (§ 12). 

7.7. Vassdrag og vannressursloven 
Planområdet vil ikke berøre vassdrag direkte med nye tiltak. Imidlertid er det planlagt for en tursti 
som går fra boligområdet ned mot vassdraget og videre nordover, parallelt med strandlinjen. 

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdraget med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter langs 
vassdraget, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr (vannressursloven § 11). 
Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. Eksisterende stier skal mest mulig 
utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og 
ulempe for allmenne og private interesser. Allmenne interesser omfatter fisk og fiskeinteresser, 
friluftsliv, plante- og dyreliv, og flomforhold. Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke 
lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. andre tiltak.  

7.8. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde 
Planforslaget legger opp til utbedring og forlenging av stien. Det vil ha store positive konsekvenser 
for allmenheten. I tillegg vil det legges opp til lekeplasser og krav på uteområde i bestemmelser og 
plankart. 

7.9. Trafikkforhold 
Gang- sykkelvei forbi kirka planlegges videreført og utbedret mot en busslomme sør i planområdet. 
Det planlegges også en ny gang- sykkelvei langs Bjørkåsveien opp til boligområdet og videre til 
barnehagen. Dermed så vil risikoen for trafikkulykker reduseres betraktelig. Det planlegges også en 
ny busslomme som vil forbedre tilgangen til kollektivtilbudet. 

7.10. Barns interesser 
Skolen er flyttet og eksisterende lekeområde er flyttet med skolen til området i direkte nærhet til 
planområdet. Lekeområdet hos barnehagen vil ivaretas i planforslaget og er på gangavstand fra 
boligtomtene. Det skal tilrettelegges for to nye lekefelt i tilknytning til boligområdene. Dermed 
ansees barnas interesser ivaretatt. 



7.11. Sosial infrastruktur, skolekapasitet, barnehagekapasitet 
Like utafor planområdet ligger en ny skole, som ferdigstilles i 2018. Barnehagen grenser mot 
planområdet og har arealmessig god kapasitet til vekst i Valnesfjord. Utbygging av boliger i dette 
området vil medføre svært gode forhold for barnefamilier som ønsker å etablere seg i sentrum med 
skole og barnehage i nærheten. 

7.12. Universell utforming/tilgjengelighet 
Det skal gjennom tekniske forskrifter kreves universell utforming ved utbygging av boliger, uteareal, 
lekeplasser, og infrastruktur inkl. tursti. Det vil også bli etablert møteplasser langs Straumen som 
tilrettelegger for sosiale aktiviteter og økt friluftslivopplevelse for alle befolkningsgrupper. 

7.13. Energibehov – energiforbruk og teknisk infrastruktur 
Ut ifra antall boliger som planlegges etablert i området, forventes det at energibehovet vil øke 
betydelig. Det bør gjennomføres undersøkelse om bebyggelse kan knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som bergvarme, vannbåren varme og solceller på takene. Bebyggelsen forutsettes å 
etablert med passivhusstandard.  

Transformatorkiosken skal beholdes og avsettes med hensynssone og egne bestemmelser om at det 
ikke skal etableres parkeringsplass der. Den nye transformatorkiosken som skal forsyne nye 
bygninger med 400 V, skal få egne bestemmelser hvor det kreves effektbehov for hver enkelt bygg i 
prosjekteringen. Etablering av ny trafokiosk og fiberrør bør vurderes i byggesaksbehandlingen.  

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale avløpsnettet, 
men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  

7.14. Jordressurser/landbruk 
Planområdet består i hovedsak av bebygd areal og skog med lav bonitet. Tiltaket vil derfor ikke 
påvirke skogbruket i vesentlig grad. Området er heller ikke å anse som et landbruksareal. Planen er 
koblet opp mot landbruksområder og bestemmelser er lagt inn på sti/grønnstrukturformål, for å 
forebygge negativ virkning på landbruksinteresser.  

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Områdene som er lagt ut til byggeformål skal legges ut til offentlig anbud. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser vil bli negativt berørt. Økning i antall boliger innenfor dette område vil 
sannsynlig medføre positive konsekvenser for forretninger og tjenesteyting i området. Planen har i 
utgangspunktet ikke som hensikt å skape arbeidsplasser. 

7.17. Interessemotsetninger 
Innspill og merknader som er kommet inn i oppstartsfasen er forsøkt ivaretatt gjennom 
planforslaget. Etter det vi kan se er det ingen interessemotsetninger i planen. Beboere i området har 
gjennom nærmiljøutvalget gitt sin innspill og disse momentene er medtatt i planen og avveiningene 
av alle virkninger vurdert. 

7.18. Avveining av virkninger 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planforslaget, er summen av fordelene som følger av 
den planlagte utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene. 



8. Innkomne innspill 
Det er kommet innspill fra 4 interesser. Innspill vil bli sammenfattet og vurdert nederst. 

8.1. Fylkesmannen i Nordland 
Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Elva har gode 
gyteområder og gode oppvekstsvilkår for laks og sjøørret. Utløpsområdet ved Straumsnes er en viktig 
hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er sterkt truede knekkand og 
svarthalespove observert her, samt sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand. 

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng. Fylkesmannen forventer at 
strandsonen og vegetasjonen her skånes for utbygging, og at det tas inn et tilstrekkelig bredt belte 
langs sjøen til friluftslivsformål. Ved eventuell tilrettelegging for etablering av tursti her bør det tas 
landskapsmessige hensyn, herunder at en ivaretar et vegetasjonsbelte langs utløpsområdet. 

Det minnes om at Risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeides for planen behandles politisk. Dette er et 
generelt krav og gjelder uavhengig av om reguleringsplanen vurderes å være KU-pliktig eller ikke.  

Vurdering 

Innspill er ivaretatt gjennom planbestemmelser og plankart. ROS-analyse er tatt inn i § 7.14. 
Eventuelle hensyn er løst gjennom plankart og planbestemmelser. 

8.2. Nordland Fylkeskommune 
Store deler av berørte områder i tilknytning til skolen og i strandlinjen i området er registrert som 
svært viktig i friluftslivskartleggingen. Det gjøres oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid 
med vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. Dette dersom det legges opp til en utbygging 
som medfører vesentlig reduksjon av gode, tilgjengelige friområder for lokalbefolkningen og elever i 
skole og barnehage. Videre er vi bekymret for om planarbeidet kan gi en betydelig reduksjon av 
kvaliteten på friluftslivs- og uteområdene. Det vises til arealpolitiske retningslinjer i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.3 om naturressurser, kulturminner og landskap: c) Viktige 
friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike 
mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. Videre gjøres det oppmerksom på at 
allmennhetens tilgang og ferdsel må prioriteres ved utbygging i kystsonen. 

Planavgrensningen overlapper sørvest i planområdet delvis med detaljregulering for skole og 
flerbrukshall i Valnesfjord, som ble lagt til høring og offentlig ettersyn med frist mai 2015. 
Fylkeskommunen har ikke mottatt melding om at denne planen er vedtatt. Det er viktig at de to 
planene sees i sammenheng med hverandre. Elementer som kan bidra til å binde skole-, barnehage- 
og boligområder på en god måte og legger rammer for et godt sted er for eksempel: 
- Trygg og aktiv transport for alle gjennom GS-vei og en variert og sammenhengende grønnstruktur. 
- Grønne områder av god kvalitet for ikke-organisert lek og aktivitet. 
 
Det vises her til fylkesplanens kapittel 8.2. om By- og tettstedsutvikling: 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 
 
Planfaglige merknader: 



- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging 
- Planlegging med tanke på universell utforming 
- Vurdering av alternative energikilder 
- Hensyn til barn og unge 
- Hensyn til estetiske forhold 
- Medvirkning berørte parter 
- Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på Jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 

 
Kulturminnefaglig: 
«Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vært på stedet ved en tidligere anledning. 
Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen 
merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
Planområdet ligger tett inntil Valnesfjord kirke. Reguleringsplanen bør sikre at visuelle og 
estetiske hensyn i kirkens nærhet blir ivaretatt.» 
 
Samferdselsfaglig: 
«Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Vi har foreløpig ingen merknader til 
planarbeidet, men ber kommunen ta hensyn til kollektivtrafikk og skoleskyss, inkl busslommer, i den 
videre planleggingen.» 
 
Vurdering: 
Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.3. Statens Vegvesen 
Den delen av fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad bygd etter vedtatte reguleringsplaner. 
Ny regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i henhold til vegnormalen 
dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og N101, dimensjonerende kjøretøy 
velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og muligheter for omkjøring. Geometriske krav, både 
horisontalt og vertikalt må oppfylles.  

Veglovens byggegrense er 50 meter fra midten av fylkesvegen i uregulerte områder. Som forvalter av 
fylkesvegen er det Statens vegvesen som gjennom reguleringsplan kan fastsette en byggegrense som 
er mindre enn veglovens byggegrense fra fylkesvegen. I planen må byggegrensen være 30 meter målt 
fra midten av fv. 530 dvs. samme byggegrense som vedtatte reguleringsplaner i området. Utenfor 
byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering 
eller interne veger, dette må fremkomme av planbestemmelsene. 

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.4. Valnesfjord nærmiljøutvalg 
Gangveien fra ny-skolen langs Straumen og til Tjeldnes (Straumsnes): Denne gangveien er 
«Hjertekammer 3» av 4 i Hjerteløypa som er planlagt og delvis realisert. 19.09.2015 ble det 
gjennomført en workshop for bygdas befolkning, «Vi former nye Strømsnes». Her ble ideen om 
«strandpromenade» lansert og bifalt. 



- Gangveien bør gå fra ny-skolens uteområde og kobles på eksisterende kjerrevei/turvei vest 
forfotballbanen. Se markeringene på kartet som kommunen har lagt ut (vedlegg 1). 

- Langs Straumen er det ønskelig med universelt utformede møteplasser, både med tanke på 
det sosiale og aktivitet. 

Adkomst fra ny-skole (og barnehage) til Løkåsheia og Grupperom 1: Dette er «Hjertekammer 2» av 4 
i Hjerteløypa. Denne stien/området bes tatt med i denne planen.  

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. Hjerteløypa vil bli 
regulert som egen reguleringsplan. Tursti ned mot Straumen og nordover er basert på forslaget til 
Hjerteløypa. 

9. Avsluttende kommentar 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Dette området er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, vekst i folketall og næringslivet, og gode tjenester. 
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Endring av områderegulering for sentralskoleområdet 1841-2012003  - Behandling 
før høring og utlegging til offentlig ettersyn 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygnignsloven § 12-11 legges forslaget til detaljregulering av 
Sentralskoleområdet ut til høring og  offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 
Vedlegg: 
11.05.2018 Revidert 11.05.18 planbeskrivelse_Sentralskoleområdet 1381134 
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Sammendrag: 
Miris as www.miris.no v/Geir Nystrand fremmer et privat forslag til endring av områdereguleringsplan 
for  Sentralskoleområdet i Fauske sentrum. Gjeldende plan er utarbeidet av Salten kartdata AS (SKD) 
Utarbeidelsen av framlagte planforslag er utarbeidet av Fauske kommune ved Plan og utvikling. 
 
Saksopplysninger: 
 
Forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet 1841-2012003. Forslagstiller er Miris as v/Geir 
Nystrand. 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av: 

· Plankart i målestokk 1:1000 
· Reguleringsbestemmelser  
· Planbeskrivelse 
· Soldiagram 
· Snitt- og situasjonsplan  

 
Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for boligbygging. Framlagte planforslag legger til rette 
for annen plassering av bygninger, parkering og interne veier enn det som er i gjeldende plan. 
Planforslaget legger til rette for økt byggehøyde på den bakerste rekka innenfor  B3. Endrer 
rekkefølgebestemmelsen slik at avkjørsel 2 skal være ferdig før første bebyggelse  F1 og F2 tas i bruk. 
 
Det legges til rette for 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-
mannsboliger på til sammen 3400 m2 BRA. som utgjør %bya 41,94 % som er en reduksjon fra 
eksisterende plan. 

http://www.miris.no/


 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Carport/bod, Forretninger, Lekeplass.  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau, Gang- og sykkelveg, Annen veggrunn - 
tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser 
 
Gjeldende plan for området er områdereguleringsplan for Sentralskoleområdet vedtatt av 
kommunestyret 03.04.2014. 
 
Planområdet omfatter areal tilhørende eiendommen 103/1570, del av 103/292 tilhørende Fauske 
kommune og del av 121/1 tilhørende Statens vegvesen. Totalt areal for planområdet er på ca. 23,4 daa.. 
Byggehøyden er utfra gjennomsnittlig terreng Første rekke B3 er  4,5 meter , andre rekke B2 er 7,6 
meter og tredje/bakerste rekke B1 er 16 meter. Dagens skolebygg er 11 meter. 
Snitt og soldiagram ligger vedlagt.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Slik det framgår av planen blir skolebygningene revet. De planlagte byggene på bakerste rekke vil bestå 
av tre selvstendige bygg som vil gi sol- og siktforhold mellom byggene i motsetning til dagens bygg. Sol- 
og siktforholdene vil bli bedre for de fleste naboene slik det framgår av situasjonsplanen. Byggene på 
øverste rekke planlegges  5 meter  høyere enn eksisterende bygg, men samtidig blir byggene mer 
tilbaketrukket enn dagens «kvitfløy/skoleromsfløy» og det blir rom mellom byggene. Området er såpass 
stort at økt byggehøyde er akseptabelt. 
Sentralskoleområdet har ligget som et slumområde og har tiltrukket seg aktivitet som er svært uheldig. 
Dette området er betegnet som «indrefileen» i Fauske og er egentlig en ressurs for Fauske senrum, men 
har ligget i 10 år som en belastning for Fauske. Slik planforslaget foreligger må dagens bygg rives før det 
settes i gang byggeaktivitet på området.  
Det er meget positivt at det nå skjer en utvikling på området og planforsalget anbefales lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Tiltakshaver 
Miris AS, www.miris.no . Kontaktperson: Geir Nystrand epost geir.nystrand@miris.no  
tlf (+47)46411441 

 
1.2 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor: 

 
Hjemmelshaver Adresse Poststed 

Fauske kommune Postboks 93 8200 Fauske 
Fauske Eiendomsutvikling AS Myrvollveien 18 8009 Bodø 
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø 

 
1.3 Planlegger 
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413. 
Omregulering Fauske kommune, Plan/utvikling i 2018. 

 
1.4 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3 400 m2. Bak for dette planlegges det 
72 boenheter fordelt på tre 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-mannsboliger på til 
sammen 3400 m2 BRA som utgjør %bya 41,94 % som er en reduksjon fra eksisterende 
reguleringsplan. Planen skal også vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt 
fortau/gangveg gjennom området. 

 
1.5 Gjeldende planverk områdereguleringsplan for sentralskoleområdet  

 

 

Gjeldende plan for området er  
områdereguleringsplan  for  
sentralskoleområdet planid.:  
1841-2012003 som er vedtatt av 
 kommunestyret 03.04.2014 

 
 

http://www.miris.no/
mailto:geir.nystrand@miris.n
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1.6 Konsekvenser endret plan 
Planen medfører endring i avsatt område til boliger. Det legges opp til en utnyttelsesgrad for 
bebygd areal for hele planen  %- BYA=46. I gjeldende plan er det 47,4 %. Parkeringskravet er 
1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. På område B3 er det parkeringplasser  ute som utgjør 25 
plasser resten er 48 parkeringplasser i underetasje av byggene.  
På B2 er kravet 6 plasser pr. bygning som løses gjennom parkering i underetasje, som utgjør 
24 parkeringsplasser for B2. På B1 er det 3  plasser pr. bygning som løses gjennom parkering 
i carport. 
Bygge høyden for B3 er 16 meter som er kote 39. I gjeldende plan er tillatt byggehøyde 9 
meter for B2 og 3.  

  Forretningsområde inkl. parkering og kjøreareal 26 % av totalt areal. På motsatt side av rv.80 
ligger nye Rema 1000 og forretningsområdet i planen legges nærmest dette mens boliger 
plasseres i bakkant nærmest eksisterende boliger og svømmehall.   
 
Det legges opp til at eksisterende avkjørsler til området skal benyttes for innkjøring til området, 
mens det kun blir tillatt med utkjøring i avkjørsel nærmest sentrum. Endret bruk av området vil 
føre til økt trafikk, men beregninger viser at ventetiden er akseptabel og ikke krever vegtiltak på 
rv.80. Trafikksikkerhet tas hensyn ved flytting av fotgjengerfelt jf. trafikkanalysen. Det legges 
opp til fortau gjennom området og atkomst vider nordover mot svømmehallen og Kirkeveien slik 
at dagens snarveg gjennom området opprettholdes. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige 
negative konsekvenser for allment friluftsliv. 

 

 
 
For naboeiendom i nordvest gir nye bygg noe endret utsikt mot sør og sørøst. Eksisterende 
bygg på tomten som skal rives skygger i dag mer for utsikt mot sørøst. Terrenget skrår mot 
sør slik og plassering av bygg innenfor byggegrense gir ubetydelige skyggevirkninger for 
naboeiendom. Det er utarbeidet  sol/skyggediagram. Generelt vil man med naturlig fortetting i 
sentrumsområder kunne forvente noe endret/redusert utsikt. Tiltaket vurderes å gi små 
negative konsekvenser for de fleste tilgrensende eiendommer.  

 
Tiltaket fører til kompakt boligbebyggelse i nær tilknytning til sentrum, fritidsanlegg og skole, 
som vil redusere behovet for bil. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke  på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamle sentralskolen sett mot nordøst. 
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framtidige arbeidsplasser. I tillegg byttes  gammel utbrukt bygningsmasse ut med nye bygg. 
Tiltaket vurderes  som positivt i forhold til bosetting, folkehelse og Fauske som samfunn. 
 
Soldiagram 
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2.0 Registreringer 
 

2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 26,5 daa og omfatter gnr. 103 bnr.292 og 1570 og 1385 samt gnr. 120 
bnr.1. Området ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like sør for Fauske 
svømmehall. 

 

 
 

2.2 Eksisterende arealbruk 
Innenfor planområdet finnes eksisterende bygningsmasse fra den gamle sentralskolen som ble 
nedlagt i 2007, gangveg mellom rv.80 og Kirkeveien samt kjøreveg/parkering til svømmehall og 
kjøreveg til boliger øst for området. 
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2.3 Infrastruktur 
Eksisterende veg, rv.80 går like sør for planområdet og Kirkeveien like nord for området.  
Området har i dag atkomst via to avkjøringer fra rv.80 og det legges ikke opp til avkjøring fra 
Kirkeveien. Det går kjøreveg frem til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangveg 
gjennom planområdet til Fauske svømmehall og videre til Kirkeveien med bakenforliggende 
områder. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Selbergveien, disse har i tillegg 
alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. Fartsgrense på rv.80 er 
50 km/t forbi planområdet og trafikkmengden ligger i følge Statens vegvesens nasjonale 
vegdatabank på rundt 6 000 (ÅDT=årsdøgntrafikk). 

 

 
 

 
 

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk 
mangfold av spesiell verdi innenfor området. 

 
2.5 Skole, barnehage og forretninger 
Innenfor en radius på ca. 600 meter når man Vestmyra med barneskole, videregående skole, 
idrettshall, svømmehall og kunstgressbane. Det er omtrent samme avstand til Fauske sentrum 
med kjøpesenter med et større vareutvalg, hotell, kino og spisesteder. Innenfor en radius på 
under 1  km ligger Vestmyra barnehage (kommunal) og Lyngheia barnehage (privat). Pr. i dag 
er det ca. 150 m til nærmeste matvarebutikk (Rema 1000) fra planlagt boligområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.1 sett mot vest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.2 sett mot vest. 
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2.6 Grunnforhold 
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av tykk havavsetning, noe som kan være indikasjon 
på ustabile grunnforhold. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. rapport av 
04.12.2009 og det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Kommunen krever 
grunnundersøkelser med geoteknisk vurdering og dette er gjennomført av Rambøll Norge AS. 
Tredje partskontroll er utført av Multiconsult AS. 

 
I følge Rambølls grunnundersøkelser består grunnen av et fastere topplag på ca. 2,0 m over 
leier og kvikk/sensitiv leire ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag samt 
sand- og gruskorn. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 m under terreng. Anbefalt 
rekkefølge graving er fra nord til sør på tomta og omvendt ved bygging. I den geotekniske 
vurderingen (rapporten) fra Rambøll fremkommer blant annet resultat og vurdering av 
stabilitetsbergningene for planområdet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauske svømmehall i tilknytning til den gamle Sentralskolen sett mot sørøst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet på vestsiden sett mot nord. 
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2.7 Klimatiske forhold 
Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. 

 
2.8 Støy 
Planområdet ligger like ved Rv. 80 så det vil forekomme noe vegtrafikkstøy. Boligbebyggelsen 
ligger bak forretningsområdet og det gjøres tiltak med hensyn på støy ved valg av fasade og 
øvrige bygningsmessige tiltak. En evt. omlegging av Rv. 80 vil på sikt medføre generelt redusert 
vegstøy i området. 

 
2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt. 

 

 
 

3.0 Planfremstilling 
 

3.1 Planforslag 
Plannavn er Sentralskoleområdet og planid er 1841-2012003. Planforslaget består av: 

• plankart av 31.01.2013 (rev. 03.05.2018), målestokk 1:1000 (vedlagt i A2) 
• reguleringsbestemmelser av 16.04.2013 (rev. 03.05.2018) 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg, 
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal 
byggehøyde for bolig er satt til 9,0 og 16,0 m samt maksimalt bebygd areal (BYA) er vist i 
plankart.  

 
Forretning 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3 400 m2. Dette gir i tillegg til krav om 
minimumsparkering (minimum 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en utnyttingsgrad på %- 
BYA=26 % i planforslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og nye Rema 1000 sett mot sør. 
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Boliger 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Bak område for 
forretning legges det opp til 72 boenheter fordelt på fire  2-mannsboliger, fire  4-mannsboliger og 
tre 16-mannsboliger. 2-mannsboligene  innenfor B3 vil parkering foregå i carport/garasje mellom 
boligene. Innenfor B2 vil 4 - mannsboligene nord for FA2 parkere i underetasje til huset. På B1 
vil 16 –manns boligene parkere på avsatt parkeringsareal som rommer 20 p-plasser og resten 
parkerer under byggene. Utnyttingsgrad er på %-BYA= % og nedenfor vises mulig planløsning 
for området. 

 

 
 
Veg 
I planforslaget foreslås Sentralbakken som vegnavn på avkjørsel 1 som hovedatkomst til 
området. I detaljreguleringsplan vil man se nærmere på blant annet snuhammerløsning for FA2 
og FA3 samt plassering av post- og søppelstativer. Denne vurderingen vil gjøres i forbindelse 
med  byggesøknad og utforming av situasjonsplan for området som vil vise plassering av bygg, 
parkering m.m. 
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Nedenfor vises skisser for utforming av  bygningsmassen  som vurderes:  
Fargene er valgt for å markere byggene tydligere. 
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3.2 Trafikk 
Det er laget en enkel trafikkanalyse der det er sett nærmere på de to eksisterende avkjøringene 
fra rv.80. Beregninger av fremtidig trafikkmengde (ÅDT) og ventetid på rv.80 viste at det ikke er 
nødvendig med vegtiltak i forbindelse med utbyggingen. Unntak er opparbeidelse av avkjøringer i 
hht. håndbok 017 (dimensjonert etter vogntog med kjøremåte A, jf. trafikknotat). Det legges opp 
til inn- og utkjøring i avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og kun innkjøring i avkjørsel nr. 2. I 
planprosessen var det lagt opp til GS-veg langs rv.80, men etter innspill fra Statens vegvesen ble 
deler av dette endret til fortau. 

 
Statens vegvesen ønsker i utgangspunktet kun en avkjøring til planområdet. Årsaken til at 
tiltakshaver likevel forslår at de to eksisterende avkjøringene opprettholdes er for å sikre en god 
og trygg trafikksituasjon internt på området. Kommunen har stilt krav om at det settes av rom for 
at sentrumsbussen kan ha en stopp innenfor planområdet i fremtiden og vil selv ta dette opp 
med Nordland fylkeskommune. Bakgrunn for ønske om buss-stopp er innspill fra beboerne i 
området og Rema 1000. 

 
For å oppnå en best mulig trafikksituasjon innenfor planområdet er det ønskelig at en 
opprettholder mulighet for innkjøring i dagens to eksisterende avkjørsler til området. Dette 
gjelder både for sentrumsbussen med tre stopp daglig og i forbindelse med varelevering (trailer) 
samt parkering. For å ivareta trafikksikkerheten mot rv. 80 vil det kun bli tillatt med inn- og 
utkjøring fra avkjørsel nr.1. Mens for avkjørsel nr.2 (nærmest Bodø) vil det ikke bli tillatt med 
utkjøring, dette for å unngå en ”x-kryss”-situasjon. 

 

 
 

3.3 Avfallshåndtering 
Planområdet vil inngå i den kommunale avfallsordningen som driftes av IRIS (interkommunalt 
renovasjonsselskap). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rv.80 sett mot sentrum (avkjørsler til planområdet til venstre på bildet og avkjørsel til NAV til høyre). 
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3.4 Klima 
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det 
må tas særlige hensyn til. 

 
3.5 Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn 
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. 
Det legges opp til sammenhengende fortau/GS-veg gjennom området. 

 

 

3.6 Areal/formål 
Planområdet er på ca. 26,5 daa. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og 
lekeareal. 

 
Boliger 8.1 daa 

Forretning 3.5 daa 
Vegareal 3.5

? 
daa 

Annen veggrunn, teknisk 0.6
? 

daa 
Annen veggrunn, grønt 1.8

? 
daa 

Parkering 4.1
? 

daa 
Lekeområde 1.7

? 
daa 

Gangvei 2.8
? 

daa 

Sum 22,6 daa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området for FA1 og F1 samt eksisterende bygninger sett mot nord. 
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3.7 Barn og unge 
Området ligger i nær tilknytning til skole og lekeplasser. Hensynet til barn og unge er ivaretatt 
gjennom avsetting av egen lekeplass, LEK1 innenfor planområdet samt planlegging av 
fortau/GS-veg gjennom området. Det legges opp til at eksisterende trær og busker innenfor 
lekeområdet beholdes. Sørvest for rv.80 ligger museum med større og sammenhengende 
friområder og er i dag mye brukt til friluftsliv/turgåing. Dette området samt nærhet til sjøen gir 
også mulighet for variert tur- og lekeområde. 

  
 
3.8 Utbyggingsavtale 

Kommunen krever utbyggingsavtale vedrørende veg, vann og avløp. 
 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Arn Kyrre Jakobsen og Frode Ramskjell. I det 
reviderte forslaget 2018 har Jan-Ivar Karlsen og Gunnar Myrstad deltatt. 

 
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid 

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 27.10.2012 og melding om 
planlegging 24.10.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte 
parter. Endring av områdereguleringsplanen har ikke planoppstart. Nabomøte mai 
2017. 

 
4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Offentlige høringsinstanser 

4.3.1 Nordland fylkeskommune (Nfk), 12.11.2012 
Planfaglig: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk, krav til 
medvirkning, naturmangfoldloven og alternative energikilder. Kulturminnefaglig: Ingen 
kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig uttalelse ved offentlig ettersyn. 

 
Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot vest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot nordøst. 
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4.3.2 Sametinget, 21.11.2012 

Kan ikke se at det er fare for at omsøkte tiltak kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner og derfor ingen spesielle merknader. Ber om at § 8 i lov om 
kulturminner ivaretas og formidles videre vedrørende arbeid i marken. 

 
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser. 

 
4.3.3 Fauske Lysverk, 27.11.2012 

Lysverket har siden 2006 utviklet fjernvarmeanlegg på Fauske og kildevalg nærmer seg. 
I dag har man to fjernvarmeanlegg på Fauske, det ene er et midlertidig gassanlegg 
(Krokdalsmyra) og det andre er varmekilden en container som inneholder 3 stk 
elementkjeler på hver 500 kW. Rørnettet er ferdiglagt i grunnen, hvorpå følgende er 
påkoblet: Vestmyra videregående skole, Vestmyra barneskole, Fauske svømmehall og 
Fauske Fengsel. Det jobbes fortløpende med å koble op flere kunder på eksisterende 
fjernvarmenett eks. Fauske Helsetun og rør for snøsmelting i Storgata og Sjøgata. 
Fauske Handelspark tilknyttet et nærvarmeanlegg på Krokdalsmyra, oppvarmet med 
gass. 

 
Hele Fauske er befart med tanke på nye kunder til fjernvarmenettet og strekker seg fra 
Erikstad i vest, til Mesta i nord og jernbanestasjon i øst. Det er planlagt at et nytt nett skal 
knytte kundene sammen hvor også eksisterende nett skal knyttes til. Før Fauske Lysverk 
setter i gang med videre bygging av fjernvarmenett, så vil kartlegging av 
kundegrunnlaget med tilhørende effekt og energileveranse være viktig. Om potensielle 
kunder kan bruke fjernvarme ikke pålegges tilknytning vil det ikke være lønnsomt med 
utbygging av infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme på Fauske. Ber 
om følgende: 1 - At det legges opp til at fremtidige bygg skal bruke fjernvarme som 
energikilde. 2 - At anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk 
AS når en evt. infrastruktur er på plass. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre planleggingen av området. Dette med bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og med tanke på fjernvarmeanlegg. 

 
Vår kommentar: Det kan kun settes krav om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde 
for fjernvarmeanlegg, men tilkobling vurderes og vil evt. bli avklart i møte med Fauske 
kommune, Fauske Lysverk og utbygger. 
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4.3.4 NVE, 27.11.2012 

I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold. I slike områder er det grunn til å vurdere fare for 
kvikkleireskred nærmere. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. rapport 
av 04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet, men det bør fremgå av 
plandokumentene hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Positivt at 
det skal gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser og det gjøres oppmerksom på at 
kommunen skal påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas. 

 
Vår kommentar: Geoteknisk rapport følger plandokumentene. 

 
4.3.5 Statens vegvesen (SVV), 30.11.2012 

Området har i dag to atkomster fra Rv. 80 og det ligger en atkomst på motsatt side av 
Rv. 80 vis á vis den vestlige atkomsten til planområdet. En slik x-kryssløsning på Rv. 80 
må unngås ved en forskyvning av atkomstene. Av trafikkmessige grunner ønskes 
færrest mulige atkomster fra Rv. 80 til planområdet som får endret bruk. Ny atkomst må 
dimensjoneres etter håndbok 017. Omfang er ikke oppgitt og det må lages en enkel 
trafikkanalyse som sier noe om størrelse og type trafikk som den nye arealbruken vil 
generere til/fra Rv. 80 og til/fra det kommunale vegnettet. Gjelder trafikkstrømmer av 
både kjørende og myke trafikanter. Behov videreføring GS-veg sentrum forbi/gjennom 
planområdet må vurderes og om dagens krysningspunkter er på Rv. 80 er like 
hensiktsmessige ved ny arealbruk. Behov for kollektivløsning som kan betjene området 
må vurderes. Fylkeskommunen har ansvar for ruteopplegg, mens SVV vil ha 
synspunkter til plassering av evt. buss-stopp i tilknytning til Rv. 80. Siden ny arealbruk 
vil ha innvirkning på Rv. 80 er SVV en viktig samarbeidspart og må konsulteres før 
planen legges ut på høring, for å sikre at atkomstløsningen blir trafikksikker. 

 
Vår kommentar: Det er utarbeidet en enkel trafikkanalyse for området. Øvrige innspill 
ivaretas i planprosess- og dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avkjørsel 1 (Sentralbakken) og naboeiendom sett mot nord. 
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Direkte berørte parter og naboer 

 
Ingen skriftelige innspill. 

 

 
 
4.4 Samarbeid 
Det ble avholdt oppstartskonferanse 25.09.2012 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen, 
Arn Kyrre Jakobsen og Frode Ramskjell. 

 
 
5.1 Vedlegg 

 
1. Plankart i A2, M 1:1000 
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1:1000 
3. Planbestemmelser 
4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader 
5. Trafikkanalyse (notat) 
6. ROS-sjekkliste 
7. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 

 
Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske 
kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentralbakken og Selbergveien sett mot nordøst. 
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Fauske kommune 
 
 
 

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering  for 

Sentralskoleområdet 
 
 
 
 

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Oppstartsmøte 25.09.2012 R.H.B. 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 27.10.2012 R.H.B. 
1.gangs behandling i planutvalget 15.10.2013 J.I.K. 
Offentlig ettersyn i tidsrommet 13.11.13-27.12.13 J.I.K 
2.gangs offentlig behandling 11.03.2014 J.I.K 
Offentlig ettersyn i tidsrommet   
3.gangs behandling i planutvalget   
Vedtatt kommunestyret 03.04.2014 J.I.K 
1.gangs behandling i planutvalget(endring av planen) 22.05.2018 J.I.K 

 

Planident: 1841-2012003 
 
 
 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til 
bestemmelsene er vist i eget dokument. 

 
Dato……………………………………………………………………………………………... 

ordførerens underskrift 
 
 
 
 
 
 
 

Planbestemmelsene er utarbeidet 16.04.2013 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune og Fauske 
Eiendomsutvikling AS 

 
Revidert: SKD: 13.02.2014, FK: 03.04.2014 
Endret: 11.05.18 FK 
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

§ 1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 

 
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Forretninger, Lekeplass. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau/gangareal, Gang- og sykkelveg, 

Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser, Trafo. 
 
 

§ 2 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, 
fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 

 
2.1 Boligbebyggelse, B1-B3. 

 
a) På område B2-B3 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område B1 kan det oppføres bygning i fem 
etasjer med maksimal byggehøyde på 16,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det 
samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1 400 m2 ekskl. parkering for B1, 900 m2 

inkl. parkering for B2 og 1100 m2 ekskl. parkering for B3. 
 

b) For område B1 – B2- B3 må det anlegges minimum 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 
Carport/garasje/garasjeanlegg  kan erstatte biloppstillingsplasser. 

 
 

2.2 Forretninger, F1-F2. 
 

a) På område F1 og F2 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for F1 ikke 
overstige 1 900 m2 og for F2 ikke overstige 1 500 m2. 

 
b) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere / containere for 

oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning 
eller tilsvarende. 

 
2.3 Lekeplass, LEK1og LEK2. 

 
 
a) Det skal settes av areal på minimum 2520 m2 til uteoppholdsareal  for B1-B3. 520 m2 

dekkes ved etablering av utteopphold på taket av bygningene på B3. 2000 m2 settes av på 
LEK 1 og LEK 2. Området opparbeides med huskestativ, sandkasse, benker, bord og 
lignende. Det tillates ikke bygninger 
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eller motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. 
Trær i utkant av området mot naboeiendommer skal ikke fjernes. 

 
2.5 Trafo 

 
a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 
 

§ 3 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
3.1 Kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN. 

 
a) Eksisterende kommunal kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN kan opprettholdes og 

vedlikeholdes som tidligere. 
 

3.2 Kjøreveg, FA1-FA3. 
 

a) Kjøreveg, FA1 er atkomst for P3. 
 

b) Kjøreveg, FA2 er atkomst for B2 og B3. 
 

c) Kjøreveg, FA3 er atkomst for B1 
 

3.3 Fortau/gangareal, G1-G11. 
 

a) Område G1-G9 og G11 er fortau/gangareal til allmenn bruk og kan tilrettelegges med asfalt og 
kantstein. Område G10 er fortau/gangareal i tilknytning til F1 og F2 og det avsettes rom for 
sykkelstativ i tilknytning til inngangsparti. Fotgjengerfelt i tilknytning til G1-G11 skal ha 
belysning. 

 
b) Området G2 er gangareal og det tillates ikke motorkjøretøy med unntak av utrykningskjøretøy, 

varelevering og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

3.4 Gang- og sykkelveg, GS1-GS2. 
 

a) Eksisterende gang- og sykkelveg, GS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 
 

b) Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 
 

c) Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 
 

3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, 
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg. 

 
b) Arealet kan opparbeides etter behov med f. eks. beplantning, belegningstein, asfalt, kantstein 

m.m. 
 

3.6 Parkering, P1-P5. 
 

a) Innenfor område P1 avsettes det 28 parkeringsplasser i forbindelse med svømmehall, herav 
skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
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b) Innenfor område P2 avsettes det 20 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

c) Innenfor område P3 avsettes 20 parkeringsplasser til B3 
 

d) Innenfor område P4 avsettes 5 parkeringsplasser til B3. 
 

e) Innenfor område P5 avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr. 100 m2 forretningsareal i F1 
og F2, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
3.7 Siktlinjer 

 
a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 

høyde over 0,5 m. 
 
 

§ 4 
DIVERSE BESTEMMELSER 

 
4.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser. 

 
a) Før det gis byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av 

området. Alle terrengarbeider herunder også poretrykksmålinger, jordskjelvdimensjonering, 
fundament- og graveplan m.m. skal kontrolleres av geotekniker. 

 
b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets plassering, 

parkering, sykkelparkering, m.m. Det skal også legges ved en oversiktsskisse som viser 
totalbildet for det enkelte delområdet (B1, B2, B3 og F1/F2). 

 
c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. 
Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

 
1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med belysning i samråd 

med Statens Vegvesen. 
2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i henhold til 

plankart. 
3) Avkjørsel 1  opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles før første 

bebyggelse kan tas i bruk. Avkjørsel 2 opparbeides i henhold til planen og skal 
ferdigstilles før første bebyggelse på F1 og F2 tas i bruk. 

 
4.2 Tilgjengelighet 

 
a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det 

sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal 
etterstrebe universell utforming. 

 
4.3 Energi 

 
a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en 

hver tid gjeldende teknisk forskrift. 
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4.4 Støy 
 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på 
uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt 
perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt 
med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift.  
I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 dB. 
I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 
overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 
4.5 Adgang 

 
a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 

bnr. 1570. 
 

4.6 Avkjørsel 
 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke tillatt. 
 

4.7 Radon 
a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 
inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
 

 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

2. gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN ER UTARBEIDET AV FAUSKE KOMMUNE - JIK PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

Detaljregulering Sentralskoleområdet

2012003 JIK

1

Vedtak kommunestyret
Offentlig ettersyn i tidsrommet

22.05.18
JIK
JIK

Plan-ID

2012003

Plantype:

Detaljregulering

Forslagsstiller:

Miris AS

Koordinatsystem:         UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag:            NN 2000

FKB

12.06.16

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Kartopplysninger
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3. gangs behandling i planutvalget

Dato

11.05.18
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/5854     
 Arkiv sakID.: 17/2038 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
055/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark 
Mindre endring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 godkjenner 
Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Klungsetmarka 
fritidspark. 

 
Vedlegg: 
16.04.2018 Klungsetmarka_fritidspark_2007011_endring 1378867 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har på vegne av skigruppa i Fauske Idrettslag utført en 
endring/utvidelse av parkeringsplass ved Klungsetmarka skistadion i reguleringsplanen for 
Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011. 
 
Det er eiendommen 104/827 som skal utvides/endres etter inntegnet formål for 
parkeringsplass, som vist i revidert plankart. Det ansees at denne endringen ikke vil ha noen 
innvirkning på flyttlei for reindriften. 
 
Grunneier og Duokta reinbeitedistrikt er varslet i sakens anledning og har hatt muligheter til å 
uttale seg. 
 
Det ble avtalt et møte med Fauske IL skigruppa v/Kristian Amundsen og Duokta 
reinbeitedistrikt 05.09.17, uten at noen representanter fra Duokta møtte opp. 
 
Fauske kommune vurderer utvidelse av parkeringsplassen som en mindre vesentlig 
planendring og anser at alle retningslinjer er fulgt. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske kommune

Klungsetmarka fritidspark, endring

2007011 JIK

1

Kunngjøring om igangsatt planlegging

1. gangs behandling i planutvalget (delegert enhetsleder Plan- og næring)
Offentlig ettersyn i tidsrommet

2. gangs behandling i planutvalget

Vedtatt kommunestyret
Klagesak behandlet i planutvalget

Klagesak avgjort av Fylkesmannen i Nordland
Begrenset offentlig ettersyn i tidsrommet

Vedtatt mindre endring i planutvalget

Begrenset offentlig ettersyn i tidsrommet
Vedtatt mindre endring i planutvalget (delegert)

27.09.07

15.04.08
22.04-23.05.08

17.06.08

23.06.08
17.10.08

16.01.08
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W.M.

W.M.

J.I.K
J.I.K

Almennyttig forsamlingslokale (grendehus mv.)
Reguleringsplan-Byggeområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.1)

Område for jord- og skogbruk

Område for reindrift

Annet landbruksområde

Reguleringsplan-Landbruksområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.2)

Kjøreveg

Parkeringsplass

Reguleringsplan-Offentlige trafikkområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.3)

Skiløype
Reguleringsplan-Friområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.4)

Høyspenningsanlegg (høyspentlinje,transformatorstasjon,koblingsstasjon)

Område med annen særskilt angitt fare

Reguleringsplan-Fareområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.5)

Frisiktsone ved veg

Nedslagsfelt for drikkevann

Reguleringsplan-Spesialområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.6)

Annet kombinert formål
Reguleringsplan-Kombinerte formål (PBL1985 § 25,2.ledd)

Grense for restriksjonsområde
Reguleringsplan-Kombinerte formål (PBL1985 § 25,2.ledd)

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/5835     
 Arkiv sakID.: 18/678 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
056/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Detaljregulering av Valnesfjord skole og flerbrukshall 
Mindre endring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 godkjenner  
Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av detaljregulering for skole og 
flerbrukshall i Valnesfjord. 
 

 
Vedlegg: 
13.04.2018 Plankart Valnesfjord skole og flerbrukshall_130418 1378855 

13.04.2018 Planbestemmelser for Valnesfjord skole og flerbrukshall oppdatert 1378856 

13.04.2018 Statens vegvesen - Uttalelse til mindre endringer av reguleringsplan for 
Valnesfjord skole og flerbrukshall (L)(84071) 

1378857 

 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har forslag til mindre endringer i plankart og bestemmelser i 
detaljreguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall med planid 2014004. Gjeldende 
plan ble vedtatt 19.05.2016. 
 
I plankart er gjort følgende justeringer: 

· Parkering (P) er utvidet litt mot nord, samt at 2 parkeringsplasser er tatt ut for å gi tilstrekkelig 
svingradius for buss. Parkeringsareal mot vest er innskrenket for å gi plass til sykkelparkering. 

· GS3 er lagt til. 
· LNFR er jusert i forhold til veg ned mot pumpestasjonen. Størrelse på arealet er uforandret. 
· Området R er utvidet mot vest. 
· Det er lagt til område for trafo (BE) innenfor P. 

 
Rekkefølgebestemmelsenenes § 8, punkt 8.1 er endret. Krav om etablering av GS6 før det 
gis midlertidig brukstillatelse er endret til krav om etablering før det gis ferdigattest. 
 
Planendringen har blitt sendt ut på en begrenset utvidet høringsrunde til Fauske kirkelige fellesråd, 
Statens vegvesen Region nord og Valnesfjord skole i tidsrommet 22.02.18 – 16.03.18. 
 
Det har fra høringsrunden kommet tilbakemelding fra Statens vegvesen Region nord 23.03.18: 
 
Uttalelse til mindre endringer av reguleringsplan for Valnesfjord skole og 
flerbrukshall 
Statens vegvesen viser til deres brev datert 22.02.2018, mottatt 02.03.18. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 



vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport. 
Høringsfristen: 
Fauske kommune har satt en høringsfrist på 3 uker etter mottak av brevet med sju 
planendringer som betegnes som mindre endringer. En endring omfatter fjerning av 
busslomme på fv. 530. Saken berører derfor direkte vårt ansvarsfelt uten at saken har vært 
drøftet eller avtalt med oss på forhånd. 
Plan- og bygningslovens § 12-14 Endring av reguleringsplan, setter de samme 
høringsfrister som ved en vanlig planhøring. Vi ber derfor Fauske kommune forholde seg til 
plan- og bygningslovens høringsfrister både i denne saken og i fremtidige høringssaker som 
angår reguleringsplaner som berører vårt ansvarsområde. 
 
Busslomme mot AVG2: 
Reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall ble vedtatt 19.05.2016 og skolen er 
nå under bygging. Skolebussen vil benytte plassen o_P som ligger atskilt fra fv. 530. I dag er 
det busstopp på fv. 530 ved krysset til den nye skolen som skal betjene alle andre 
bussreisende til og fra området. Det er derfor regulert inn busslomme litt fra krysset i den 
vedtatte reguleringsplanen. Vi mottok nabovarsel fra Cowi AS der den samme busslommen 
var tatt ut av den vedlagte tegningen. I svarbrevet datert 23.02.2018 har vi påpekt at 
tegningen ikke er i samsvar med reguleringsplanen og at regulert busslomme må 
opprettholdes og inngå i det videre arbeidet. Kopi av brevet ble sendt Fauske kommune. 
Vi kan altså ikke akseptere at denne busslommen fjernes fra reguleringsplanen som 
kommune nå foreslår. 
 
De andre planendringene: 
De seks andre foreslåtte planendringene berører ikke våre interesser direkte og vi har ingen 
merknader til disse. 
Vi vil også gi uttalelse til reguleringsplan for Løkåsåsen som tar med den samme 
vegstrekningen, pluss et litt større område av fv. 530 forbi skolen og kirken. 
 
Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Regulert busslomme beholdes som opprinnelig. Det ble sendt ut en plan med mindre endringer på en 
begrenset høring. Det ble da vurdert at frist for å gi tilbakemelding var tilstrekkelig. 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Barnehage
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Idrett
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Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)
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Kjøreveg

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Parkering
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Friområde

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
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Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)

Friluftsområde i sjø og vassdrag
Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)
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Formålsgrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse
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Innkjøring

Utkjøring

Påskrift feltnavn

Påskrift reguleringsformål/arealformål 

Påskrift areal

Påskrift bredde

Påskrift plantilbehør

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008
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Forslag til  

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering for  

Valnesfjord skole og flerbrukshall 
 
 
 
 
 
 
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 02.10.2014 Gan 
1.gangs behandling i planutvalget 24.03.2015 (sak.nr. 039/15) FK 
Offentlig ettersyn i tidsrommet 06.04.2015-22.05.2015 FK 
2.gangs behandling i planutvalget 08.09.2015  
Begrenset ettersyn i tidsrommet 28.01.2016-11.03.2016 JIK 
3.gangs behandling i planutvalget 19.04.2016 JIK 
Vedtatt kommunestyret 19.05.2016 JIK 
 

PlanID: 2014004 
 
 
 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til 
bestemmelsene er vist i eget dokument. 
 
Dato……………………………………………………………………………………………............................................. 

Ordførerens underskrift 
 
 
 
 
 

   Planbestemmelsene er utarbeidet 25.02.2015 av Norconsult AS på  
vegne av Fauske kommune. Revidert av Fauske kommune 21.02.18.  
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§ 1 GENERELT 
 
  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Valnesfjord skole og 
flerbrukshall med plan-ID 2014004, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de 
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.  

   
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 
03.06.1981 

- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 

2000003 vedtatt 10.02.2000 
 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny barne- og ungdomsskole 
med tilhørende uteareal og en flerbrukshall. 
 

 
2.2  Reguleringsformål: 

Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   
 

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig 

- Undervisning (o_U) 
- Barnehage (o_BH) 
- Kirke/annen religionutøvelse  (o_R) 

• Idrettsanlegg, eierform offentlig (o_IA) 
• Avløpsanlegg, eierform offentlig (o_AA) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 

• Vei, eierform offentlig og privat (o_V og V) 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (o_GS) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_AVG)  
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_P og f_P)  

 
Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

• Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  

• Friområde, eierform offentlig (o_FRI) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, PBL kap.12-5 nr.6   

• Friluftsområde  
- Friluftsområde i sjø og vassdrag, eierform offentlig (o_FSV) 

 
 
§ 3   FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk 
for det enkelte byggetrinn. Det skal vises opparbeiding av hele området som omsøkes 
med atkomst, parkering, terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg, 
murer og gjerder over 0,7 m, utstyr for avfallshåndtering, beplantning, snølagring, 
lekeplass, o.a. 

 
3.2 Bebyggelse 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk 
helhetsvirkning i forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig 
arkitektonisk uttrykk innenfor hvert enkelt delområde. Dette med tanke på materialbruk, 
takform og detaljering.  

 
3.3 Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i Teknisk forskrift.  
 
3.4  Parkeringskrav  

For o_U settes det krav om min. 0,9 bilparkering per årsverk og min. 0,5 sykkelparkering 
per elev. Av samlet antall parkeringsplasser for o_U og skal minst 5 % være utformet og 
reservert for forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til 
hovedinngang. 
 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor o_U. 
Sykkelparkering kan også løses innenfor o_P. Resterende parkeringskrav løses på 
området benevnt o_P. 
 
For o_BH skal parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) primært løses 
på f_P og på egen tomt, evt. på o_P. 
 
For o_R skal parkeringsbehovet løses på egen tomt eller på o_P. 

 
Arealkravet per biloppstillingsplass er minimum 18 m2 inklusiv manøvreringsareal. Ved 
utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn. 
 
Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal 
være låsbare. 

 
 
 
 
 
 



   
    

  Side: 4 av 8  
 

 
3.5 Leke- og uteoppholdsareal  
 Det skal settes av tilstrekkelige uteareal i tilknytning til skolen. Skolegården skal ha 

naturlige skiller mellom de ulike trinnene. 
 
Naturen rundt skolen kan tas i bruk, både som del av skolegården og som en tilgjengelig 
aktivitetspark for alle. Utearealene skal betjene ulike aktiviteter, både innenfor og 
utenfor skoletid og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud. 

 
3.6  Avfall 

Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Kommunens retningslinjer 
vedrørende renovasjon skal følges, og valg av avfallsløsning må tilpasses bilene som 
renovatørene disponerer. 

 
3.7  Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares 
med den enkelte kabeleier. 

 
3.8  Energi 

Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet- og forsyning som fastsatt i de til 
enhver gjeldende teknisk forskrift. En vesentlig del av varmebehovet skal dekkes med 
annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel hos sluttbruker. Dette 
forhold dokumenteres i byggesak. 

 
3.9  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland 
Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 
 
 
§ 4   BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 2 m mot veiformål (gjelder ikke for 
o_R) og 4 m mot naboeiendom.  
 
Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

 
4.1  Offentlig eller privat tjenesteyting    
 

a) Undervisning (o_U) 
I området kan det etableres barne- og ungdomsskole med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal og en flerbrukshall. 
 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 60 % og gesimshøyde til 17 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Overskridelse av den maksimale byggehøyden inntil 3,5 m kan tillates for mindre 
bygningsdeler, så som heissjakter, trapperom, etc. 
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Overkant gulvhøyde skal ikke ligge lavere enn kote +3,0 (NGO). 
 
Innenfor o_U skal det settes av tilstrekkelig areal for handicapparkering og varelevering. 

 
b) Barnehage (o_BH) 

  Området omfatter eksisterende barnehage.  
 

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til 9 m og 
gesimshøyde til  8 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 
c) Kirke/annen religionutøvelse (o_R) 
Området omfatter eksisterende kapell.  
 
I området tillates det oppført kirke/menighetshus o.l.  
 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til til kote +15,0 
(NGO) og gesimshøyde til kote +13,0 (NGO). 
 
Det skal opprettes et fysisk skille mellom o_R og o_P. 

 
4.2  Idrettsanlegg (o_IA) 

Området omfatter eksisterende idrettsbane med tilhørende klubbhus. 
 
Innenfor arealene tillates enkel bebyggelse som har naturlig tilknytning til 
idrettsanlegget. 
 
I dette området tillates det anlagt gang- og sykkelvei så fremt dette ikke er til hinder for 
bruken av området til idrettsformål.  

 
4.3  Avløpsanlegg (o_AA) 
  Området omfatter eksisterende kommunalt pumpehus.  
 

Eksisterende atkomst til pumpehuset opprettholdes. Det kan evt. legges til rette for 
atkomst til pumpehuset via o_P og sørlige del av o_U. 

 
 
§ 5   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
5.1  Veg (V og o_V)   

Området benevnt V skal benyttes som privat atkomstvei til eksisterende fjøs/uthus i 
området benevnt LNFR.   
 
Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig.  
 
På plankartet er det vist frisiktlinjer. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er 
frisiktsone. I frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over 
tilstøtende veiers plan. 
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Inntegnede fotgjengerfelt er kun veiledende.  
 
 
5.2 Kjøreveg (o_KV) 

Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Eierform 
offentlig.  

 
 
5.3  Gang- og sykkelveg (o_GS1 – o_GS3)   

Områder benevnt o_GS1 til o_GS3 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig.   

 
 
5.4  Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG1 – o_AVG5) 

Områder benevnt o_AVG1 til o_AVG5 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal 
men kan også benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  
 
I område benevnt o_AVG5 tillates det oppført leskur i tilknytning til bussholdeplassen. 

 
 
5.5  Parkering (o_P og f_P) 

o_P: 
Parkeringsplass benevnt o_P skal benyttes til parkering for ansatte på skolen og 
midlertidig parkering for buss og biler i forbindelse med levering og henting av elever.  
 
Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av elever 
på en effektiv og trafikksikker måte. Mulig løsningen er illustrert på plankartet men er 
ikke juridisk bindende. 
 
Området tillates også benyttet til parkering for flerbrukshall, idrettsanlegg, kirka/kapell 
og barnehagen. 
 
f_P: 

  Parkeringsplass benevnt f_P skal være felles for område avsatt til barnehage, o_BH. 
 
5.6  Atkomst 

Atkomst til o_R fra Fylkesvei 530 skal etableres sørvest for eksisterende bårehus. 
 
 
§ 6  GRØNNSTRUKTUR 
 
  Friområde (o_FR1 og o_FR2) 
 
  Området benevnt o_FR1 og o_FR2 kan brukes til rekreasjon og friluftsliv samt i 

undervisningssammenheng.  
 
  Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (gang- og sykkelvei, 

gapahuk o.l.) tillates i o_FR1så fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av 
friluftsliv.  
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§ 7 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT  
 

Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR) 
 
Område benevnt LNFR skal benyttes til landbruks-, natur og friluftsområde.  

 
 
  
§ 8  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
 
  Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_FSV) 

Området benevnt med o_FSV benyttes til friluftsformål i sjø. 
 

Evt. tiltak i sjø skal sendes til uttalelse til Fylkesmannen ift. naturmangfold og 
godkjennes av havnemyndighet.     

 
 
§ 8  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, vei, parkering med felt for levering og henting av 
elever/«kiss & ride» inkl. gangveg fra denne til skolen samt øvrige gang- og 
sykkelveger, ekslusiv GS6) og uteareal/lekeareal relatert til omsøkt byggetrinn skal være 
ferdig opparbeidet iht. tillatelsen før det kan gis midlertidig brukstillatelse. GS6 skal 
være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest. 

 
8.2  Byggetegninger 

Det skal utarbeides byggeplaner for alle tiltak i tilknytning til fv. 530. Byggeplanene skal 
godkjennes av Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse for tiltakene. 

 
8.3 Forurenset grunn 

Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 
skal det foreligge kartlegging av mulig forurensing i grunnen og eventuell tiltaksplan for 
håndtering av forurensede masser.  

 
8.4 Støy 

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442/2012 gjelder i 
planområdet. 
 

8.5  Trafikkregulerende tiltak 
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Det skal settes opp fysisk sperre langs sørsiden av eiendom med gnr 56 bnr 55 og 56, 
dvs. mellom eiendommen og gang- og sykkelveien før parkeringsområde benevnt o_P 
tas i bruk. 

 
 

 
 
8.6 Anleggsfasen 

Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført 
tiltak for å minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på 
offentlige veier, støv og støy (ulempeplan). 
 

  
 

   
        
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørn Ø Olsen / 75552849 16/14425-9 18/3187 23.03.2018 

     

      

Uttalelse til mindre endringer av reguleringsplan for Valnesfjord skole og 

flerbrukshall 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 22.02.2018, mottatt 02.03.18.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Høringsfristen: 

Fauske kommune har satt en høringsfrist på 3 uker etter mottak av brevet med sju 

planendringer som betegnes som mindre endringer. En endring omfatter fjerning av 

busslomme på fv. 530. Saken berører derfor direkte vårt ansvarsfelt uten at saken har vært 

drøftet eller avtalt med oss på forhånd.  

 

Plan- og bygningslovens § 12-14 Endring av reguleringsplan, setter de samme 

høringsfrister som ved en vanlig planhøring. Vi ber derfor Fauske kommune forholde seg til 

plan- og bygningslovens høringsfrister både i denne saken og i fremtidige høringssaker som 

angår reguleringsplaner som berører vårt ansvarsområde. 

 

Busslomme mot AVG2: 

Reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall ble vedtatt 19.05.2016 og skolen er 

nå under bygging. Skolebussen vil benytte plassen o_P som ligger atskilt fra fv. 530. I dag er 

det busstopp på fv. 530 ved krysset til den nye skolen som skal betjene alle andre 

bussreisende til og fra området. Det er derfor regulert inn busslomme litt fra krysset i den 

vedtatte reguleringsplanen. Vi mottok nabovarsel fra Cowi AS der den samme busslommen 
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var tatt ut av den vedlagte tegningen. I svarbrevet datert 23.02.2018 har vi påpekt at 

tegningen ikke er i samsvar med reguleringsplanen og at regulert busslomme må 

opprettholdes og inngå i det videre arbeidet. Kopi av brevet ble sendt Fauske kommune. 

 

Vi kan altså ikke akseptere at denne busslommen fjernes fra reguleringsplanen som 

kommune nå foreslår.  

 

De andre planendringene: 

De seks andre foreslåtte planendringene berører ikke våre interesser direkte og vi har ingen 

merknader til disse. 

 

Vi vil også gi uttalelse til reguleringsplan for Løkåsåsen som tar med den samme 

vegstrekningen, pluss et litt større område av fv. 530 forbi skolen og kirken.  

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

John Alvin Mardal 

fagkoordinator Jørn Ø Olsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7016     
 Arkiv sakID.: 18/1440 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
057/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Søknad om reguleringsendring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planutvalget innvilger søknad om igangsetting av endring av områderegulering for Løkås 56-57 
etter plan og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Vedlegg: 
07.05.2018 Brev fra Rolv Sigurdsen 1380635 
 
Saksopplysninger: 
Områderegulering for Løkås 56-57 ble vedtatt den 27.08.2015 i sak 2009/1367. Planområdet er 
lokalisert til eiendommen gnr. 56. bnr. 57 i Valnesfjord. Målet med planen var å legge til rette for 
etablering av attraktive, sentrumsnære boligtomter med god bokvalitet. I bestemmelser står det blant 
annet at tomtene skal bebygges som eneboliger. Total antall boliger blir da maks 4.  
 
Da planen opprinnelig ble fremmet, var det lagt opp til etablering av 8 boenheter. Dette ble endret i 
endelig vedtak, med begrunnelse at området ikke kunne regnes som tettbebygd strøk. Grunneier hadde 
planlagt å selge eiendommen ferdig regulert til en utbygger, men dette viste seg å være vanskelig med 
så få tomter og høye grunnlagsinvesteringene.  
 
Reguleringsplan for Løkåsåsen som har vært til høring i 2018, legger også opp til mulighet for etablering 
av tomannsboliger. Planen ligger i direkte nærhet til Løkås 56-57 og derfor må også dette området 
kunne regnes som tettbebygd strøk med mulighet for tomannsboliger. Grunneier søker nå om 
reguleringsendring, slik at det kan legges opp til etablering av 8 boenheter innenfor planområdet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området ligger i nærheten av Strømsnes og bør med planlagte fortetting i området regnes som del av 
tettbebygd strøk. Dersom det legges opp til flermannsboliger i Løkåsåsen detaljregulering, bør dette 
være nok grunnlag til å gi tillatelse til endring av bestemmelser for eneboliger i Løkås 56-57. Det 
anbefales at søknad tas til følge. Grunneier skal da sende inn nytt planforslag med de endringer som er 
foreslått. Planforslaget skal legges ut til høring i 6 uker før det kan fattes endelig vedtak.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske kommune                                                                                                                                                    

avdeling for plan og utvikling                                                                                                                                                         

v/ enhetsleder Rune Reisænen      06.03.2018 

 

 

 

Landlig – eller tettbebygget strøk for g.nr 56  bnr.57  Løkås. Valnesfjord ? 

I vårt første planutkast høsten 2012 ble det forutsatt at området kunne reguleres som 

tettbebygget strøk. Det ble lagt opp til 8. boenheter, men det ble redusert til 4. på grunn av 

at adkomsten fulgte skoleveien et stykke. 

Vår plan var å selge eiendommen ferdig regulert til en utbygger, men dette viste seg å være 

vanskelig med så få tomter, og med forholdsvis høye grunnlagsinvesteringer.  Etter vedtaket 

om bygging av ny skole ble planbestemmelsen endret til stort sett samme innhold som i 

2012. Naboene klaget på endringene. Begrunnelsen var at området ikke kunne regnes som 

tettbebygget strøk. 

Klagen ble behandlet i flere runder i planutvalget og kommunestyret. Tilslutt vedtok 

kommunestyret at den nye bestemmelsen ikke kunne godtas. Vi anket vedtaket til 

Fylkesmannen, som avslo vår klage. 

Landlig – eller tettbebygget område var det sentrale spørsmålet hele veien. Naboenes 

advokat, planutvalget, kommunestyret godtok ikke at våre tomter lå i et område som kunne 

betegnes som tettbebygget. Fylkesmannen fulgte opp ved å avslå vår klage, og vårt prosjekt 

ble avsluttet. 

Skoletomta reguleres nå som tettbebygget strøk i den nye reguleringsplanen. I tillegg 

bekrefter kommunen i brev av 02.02.2018. ref.17/9239, til eier av g.nr 56.bnr. 58. at 

eiendommen deres ligger i tettbebygget strøk. Vi mener derfor at planområdet for g.nr. 56. 

bnr.57.  også må kunne betegnes som tettbebygd strøk. Derfor regner vi med at vi snarest 

mottar en bekreftelse fra Fauske kommune på at vår eiendom g.nr.56 bnr.57 ligger i 

tettbebygget område. Det vil føre til at vi umiddelbart kan gjenta vårt arbeide med å 

etablere boligtomter i Valnesfjord. 

 

Vennlig hilsen 

Rolv Sigurdsen                                                                                                                                                    

For grunneierne av g.nr.56 bnr.57 
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Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av planprogram 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 

 
Vedlegg: 
07.05.2018 Uttalelse fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 1380718 

07.05.2018 Uttalelse fra Eldrerådet 1380719 

19.04.2018 Innspill til trafikksikkerhetsplan 2018 - 2022 1378978 

20.03.2018 FAU Valnesfjord skole - høringsuttalelse 1376773 

28.02.2018 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram 1373257 

12.02.2018 Planprogram - trafikksikkerhetsplan 1373259 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.03. – 30.04.2018 
Det har kommet inn 4 uttalelser til planprogrammet. 
 
Saksopplysninger: 
Planutvalget vedtok i sak 13/18 at planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2019 – 2023 skulle legges ut 
på høring i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 
 
Planprogrammet ble sendt på høring den 12. mars 2018 med høringsfrist den 30. april 2018. 
Ved fristens utløp var det innkommet 4 tilbakemeldinger.  Disse var fra: 
 

FAU Valnesfjord skole 
Dan Håkon Kjerpeseth 
Eldrerådet 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 
Ingen av innspillene har konkrete merknader til selve planprogrammet.  Innspill som gjelder innhold, vil 
bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet med planen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Foreliggende planprogram fremstår som et godt styringsverktøy for det videre arbeidet med 
trafikksikkerhetsplanen 2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



 
 
 
 

Dato:  16.04.2018 
Vår ref.: 18/5922 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 Enhet plan/utvikling 
 

 
 
 

Planprogram til uttalelse - Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018 - 2022 - Høring 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 010/18, har i møte 11.04.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planprogram for 
Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune for 2018 - 2022 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  27.04.2018 
Vår ref.: 18/6571 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

Personalkontoret 
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Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 Enhet plan/utvikling 
 

 
 
 

Planprogram til uttalelse - Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018 - 2022 - Høring 
 
Eldrerådet- 015/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet har ingen merknader til planprogram til uttalelse – Trafikksikkerhetsplan for Fauske 
kommune for 2018-2022 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



Fra: Dan Håkon Kjerpeseth <dan.innboks@gmail.com> 
Sendt: onsdag 11. april 2018 08.58 
Til: Postmottak 
Kopi: Lise Gunn Hansen 
Emne: Innspill til trafikksikkerhetsplan 2019-2023 
 
Hei 
 
I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan i Fauske, vil jeg med dette foreslå 
flere tiltak som jeg mener bør inn i ny trafikksikkerhetsplan. 
 
Flere av tiltakene er anbefalte tiltak fra nasjonale myndigheter, mens andre tiltak er basert på 
observasjoner og situasjoner jeg opplever som bilist, syklist og fotgjenger i Fauske. 
 
Fysiske tiltak jeg mener bør inn i planen: 
 

 Samleveier til og i boligfelt settes ned til maks 40 km/t (anbefalt fra nasjonal hold) 
 Alle gangfelt over veier skal være opphøyd, godt merket og punktbelyses.(anbefalt fra 

nasjonalt hold) 
 Fortau og gangveier skal merkes med sebrastriper der disse krysser en vei. 
 Områder rundt barnehage og skoler skiltes med skilt nr 142  (Fareskilt: Barn) 
 Fartsdempende tiltak i veier som passerer barnehager/skoler.( F.eks Lyngveien som 

passerer få meter fra av/påstigning til Lyngheia barnehage) 
 Bygge om saksebommer slik at disse kan brøytes på en enkel måte. Dette vil lette 

framkommelighet med barnevogn, sykkel, spark og rullestol 

 
Andre tiltak jeg mener bør inn i planen: 
 

 Utarbeide retningslinjer for brøyting: Fortau og G/S veier skal være gjennombrøytet eller 
strødd før kl 7 på hverdager og kl 9 i helger. Blir bilvei brøytet, skal tilhørende fortau og 
G/S vei brøytes umiddelbart. (Dette er vanlige retningslinjer i andre kommuner) 

 Ved utbygging av boligfelt og næringsområder skal infrastruktur for gående og syklende 
bygges ut samtidig. Viktig at vi i framtiden unngår situasjonen vi fikk på Krokdalsmyra 
(tok 8 år fra Fauske Handelspark åpnet til g/s-vei ble bygget) 

 Innføre tidsfrist på trafikksikkerhetstiltak som anbefales gjennomført av faglig 
trafikkforum, f.eks: Enhet Plan/utvikling plikter å sende anbefalte sikkerhetstiltak 
videre for politisk behandling innen 90 dager. 

 Alle hendelser og ulykker med kommunale kjøretøy skal granskes internt for å avdekke 
bakenforliggende årsaker og forbedringspunkter (Ref.dødsulykke Sjøgata i 2014) 

 Gjennomføre kjøre- og trafikksikkerhetskurs for alle ansatte i kommunen som er 
avhengig av å kjøre bil/maskiner for å utøve sin arbeidsoppgaver. (Ref.dødsulykke 
Sjøgata 2014) 

 Snarveier er ofte viktige ferdselsårer: Kartlegge og vedlikeholde snarveier kan være et 
viktig og billig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå. (snarveier trenger likevel ikke å ha 
universell utforming eller like høy vedlikeholdsgrad) 

 Sikre at utfartsområder har trafikksikker adkomst, spesielt områder som brukes av skole 
og barnehage (F.eks gangfelt til Trollskogen i Hauan) 

 

 



Lykke til med ny Trafikksikkerhetsplan☺ 

 

 
Mvh 
 
Dan Håkon Kjerpeseth 
 



FAU Valnesfjord                                                                                                                                  12.03.2108 

Kontaktopplysninger: 

ellensvendsgard@live.com 

 

 

 

 

Til Fauske kommune 

 

 

 

Høringsuttalelse til planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2014-2017 

FAU Valnesfjord skole er tilfreds med at arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen er i gang. 

Vi håper at framdriftsplanen holdes og støtter de føringer og målsettinger som er tatt med i 

planprogrammet. 

Et konkret innspill til planprogrammet: 

Punkt 5.3. Medvirkning. 

FAU Valnesfjord skole er opptatt av at barn/unge blir hørt i det videre arbeidet med 

trafikksikkerhetsplanen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom Barnetråkk. 

https://www.barnetrakk.no/. 

 

Mvh FAU Valnesfjord skole 

  

 

 

https://www.barnetrakk.no/
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Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 6 uker fra 
29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 6 uker fra 
29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 

 
Vedlegg: 
12.02.2018 Planprogram - trafikksikkerhetsplan 1373259 
 
Sammendrag: 
Trafikksikkerhetsplanen ble i K-sak 90/17 prolongert til også å gjelder for 2018. Det skal utarbeides ny 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen for perioden 2019-2023. 
 
Saksopplysninger: 
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det er utarbeidet planprogram med forslag til organisering av arbeidet og plan for fremdrift.  
 
Prosjektgruppa foreslås bredt sammensatt.  
 
Styringsgruppa er Plan- og utviklingsutvalget. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Planprogram 
Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan 
Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2014-2017 
 

Høringsversjon 
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1 Innledning 
Trafikksikkerhet og folkehelse er knyttet godt sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen 
av å kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Enten man ferdes der selv, eller det handler om å 
sende barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Dette uavhengig om man går, sykler, bruker 
rullestol eller ferdes rundt i kommunen i et eller annet kjøretøy. 

For å lykkes med å skape denne følelsen til hver enkelt innbygger er det derfor viktig at 
trafikksikkerhetsarbeidet er tverrfaglig, og at det er forankret både i den politiske og den 
administrative ledelsen i kommunen. 

«Trafikksikker kommune-» konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert 
trafikksikkerhetsarbeid innenfor kommunegrensen. 

2 Systemtenkingen 
For å oppnå målene kommunen har satt for perioden og for å bedre trafikksikkerhetsarbeidet 
ytterligere i hele kommunen, skal hver enhet utarbeide egne planer som bygger på følgende 3 
prinsipper: 
 

• Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for 
trafikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innledende periode, 
til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen, og at rutinene om registrering og 
rapportering fungerer tilfredsstillende. 

• HMS arbeidet: Rapportering av utført sjekklister skal etter hvert forsøkes  implementert i 
kommunens HMS- system og eventuelle avvik følges opp hvert år. 

• Ansvars- og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående ansvars- og oppgavefordeling. 
Det ligger et klart overordnet ansvar hos Rådmannen når det gjelder  gjennomføring og 
oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes. 

3 Føringer 
3.1 Lovverk 
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. 
Både som vegeier, eier av skoler og barnehager, men også som stor arbeidsgiver og kjøper 
av transporttjenester, har kommunen ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. 
Kommunens ansvar er regulert gjennom følgende lover og forskrifter: Kommuneloven, 
Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan og bygningsloven, Lov 
om grunnskolen og den videregående opplæringa, Kunnskapløftet, Rammeplan for 
barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS- lovgivningen.  

3.2 Nasjonale føringer 
Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 er utarbeidet gjennom et 
samarbeid mellom Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, 
Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Målsettingen er en betydelig reduksjon av antall 
hardt skadde og drepte. Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 
innen 2014 og ned til maks 600 innen 2020, og delmålet for perioden er maks 500 hardt 
skadde og drepte innen 2024. 



Planen skal uttrykke de ambisjoner som gjelder for perioden, og prioriteringer gjennom tiltak 
som retter seg mot trafikanten, kjøretøyet og vegen og bygger på Nasjonal Transportplan 
(NTP) 2014–2023.  

Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen skal være i samsvar med Statens Vegvesens 
handlingsprogram 2014–2017 (2023), Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, 
Trygg Trafikks strategiplan 2014–2017, Fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor 
trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner. 

 

 

3.3 Regionale føringer 
Et viktig satsingsområde for Nordland Fylkeskommune er å stimulere det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
 «Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide 
med trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting». 

3.4 Kommunale føringer 

3.4.1 Overordnet Kommunemål i kommuneplan (samfunnsdel) 8.09.2011: 

«Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 
   - God folkehelse 
   - Vekst i næringsliv 
   - Vekst i folketall 
   - Gode tjenester 

4 Revideringsoppgaver og tema 
4.1 Målsettinger 

• Ulykkesreduksjon gjennom å påvirke fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, til å 
bidra til å redusere ulykkestallene raskere i kommunen, i samsvar med målene i Nasjonal 
Transportplan (NTP). 



• Påvirke til og legge til rette for at flest mulig kan gå og sykle til arbeid, skole og 
fritidsaktiviteter slik at kommunen bidrar til at vi når de nasjonale mål satt i NTP om at 80% 
av barna skal gå eller sykle til skolen. 

• Sikre skoleveger og veger til aktivitetsområder, og da fortrinnsvis å vurdere muligheten for å 
anlegge fortau eller gang-og sykkelveger der fartsgrensen overstiger 30 km/t. 

• Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet og tilrettelegge for 
funksjonshemmede innenfor kommunen. 

• Trafikksikkerhet skal bli en integrert og naturlig del av kommunens HMS- system, og få 
godkjenning som «Trafikksikker kommune» i løpet av 2018. 

• Ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduksjon i ulykkestallene. 
 
4.2 Planstruktur og oppbygging 
Det foreslås å dele planen opp i følgende kapitler. 

• Organisering og ansvarsfordeling 
• Trafikkulykker – omfang og statistikk 
• Trafikkulykkenes kostnader 
• Tiltaksdel 
• Handlingsdel 
• Finansiering, oppfølging og rapportering 

Det lages en handlingsplan som viser tiltakene som skal gjennomføres på kort sikt. Handlingsplanen 
kan rulleres hvert år, eller etter ønske. En slik inndeling vil legge til rette både for tydelige og 
langsiktige strategiske satsinger i plandelen, og en mer dynamisk rullering- og evalueringsprosess av 
tiltak i handlingsprogrammet. 

4.3 Fokusområder 
Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2022 er en videreutvikling av eksisterende plan som ble 
utarbeidet av en egen prosjektgruppe nedsatt av Plan- og utviklingsutvalget, med 
tverrfaglige representanter fra ulike områder i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som er i 
samsvar med kommuneplanens overordnede mål, men også i samsvar med Regjeringens og 
Fylkeskommunens ambisjoner i forhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.  

For å gjøre planen så bærekraftig som mulig, skal den representere en helhetlig tenking ved 
at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng med kommunens planer innenfor HMS-
arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner. 

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller hardt skadd i 
trafikken, og har skal være styrende i konstruksjonen i denne trafikksikkerhetsplan.  
 

 



 
Nullvisjonen representerer en tenking og et verdisyn (etikk, vitenskapelighet og ansvar) som 
i seg selv er skadebegrensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med 
trafikksikkerhetsarbeid i kommunen åpner for, og kjenner på vårt ansvar til å la denne 
«Nullvisjonen» prege vårt arbeid på vegen mot en «Trafikksikker kommune». 

5 Organisering og medvirkning 
5.1 Generelt  
Det satses her på en bred og åpen revideringsprosess, med gode muligheter for medvirkning, 
deltakelse, informasjon og dialog underveis, både internt og eksternt. 

5.2 Organisering 
Politisk forankring: Styringsgruppe er plan- og utviklingsutvalget. 

Arbeidsgruppe: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, representant 
fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, representant fra 
FagligTrafikkforum Fauske og med sekretariat fra enhet Plan/utvikling. 

Referansegruppe og rådgivende fora: Representanter fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, frivillige 
organisasjoner med flere. Ressurspersoner inviteres til arbeidsgruppa ved behov. 

5.3 Medvirkning 
En bred og åpen medvirkningsprosess er en kritisk suksessfaktor for planlegging. Medvirkning i denne 
sammenheng er tenkt på flere plan. For det første er det de formelle høringsrundene som er pålagt 
av plan- og bygningsloven. Et annet bidrag vil komme fra de rådgivende fora nevnt ovenfor. For det 
tredje kan medvirkningsprosessen brukes til å etablere dialog med innbyggere i Fauske kommune om 
trafikksikkerhetsplanlegging. 

6 Framdriftsplan 
Framdriftsplan kommunedelplan 
Trafikksikkerhet 2018 

 f m a m j j a s o n d 
Politisk behandling av planprogram (plan- og 
utviklingsutvalg)            
Høring planprogramforslag (6 uker)             
Vedtak planprogram kommunestyret             
Analyser og utredning                
Sammenstilling planmateriale                 
Politisk behandling av planforslag (plan- og 
utviklingutsvalget)             
Høring av planforslag (6 uker)              
Bearbeiding av planforslag + ferdigstilling               

Vedtak plan            
 

 
Milepæler:  
27. februar 2018 – forslag til planprogrammet legges fram for plan- og utviklingsutvalget  
29. februar 2018 – planprogrammet annonseres og legges ut på høring 



15. april 2018 – frist høringsuttalelser planprogrammet  
22. mai 2018 – planprogram legges fram for planutvalget 
21. juni 2018 – planprogram legges fram for kommunestyret  
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Sak nr.   Dato 
059/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
Vedlegg: 
03.01.2018 Forslag til forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester 1369172 
 
Sammendrag: 
Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg har ligget ute til høring 
i 6 uker.  Det er ikke kommet innspill/uttalelser til forskriften. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG 
TILSYNSTJENESTER, FAUSKE KOMMUNE. 
 

Hjemmel 

Fastsatt av Fauske kommunestyre **.**.18 med hjemmel i, jf. Lov 14. juni 2002 nr 20 
om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. Forskrift     
17. desember nr 1710 om brannforebygging §§ 6, 17. 

 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved 
gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for Fauske kommune. 

Forskriften fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som gjennomføres 
av eller i regi av Salten Brann IKS i Fauske kommune i henhold til forskrift om 
brannforebygging § 17. 

 

§ 3. Gebyr for feie- og tilsynstjenester 

Gebyret for feie- og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves 
med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer.  Gebyret vil kunne 
deles i flere gebyrer i forhold til hvilke tjenester som tilbys (for eksempel tilsyn, 
feiing). 

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester.  Dette 
gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder 
også fritidsboliger. Bolig med gass som oppvarming betaler ½ feiegebyr, da det kun er 
tilsyn som utføres på boligen. 

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men 
gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted.  Gebyr innkreves selv om 
feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller: 

- Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for 
feiing. 

- Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter 
varsel/avtale om tjenesten. 



 

§ 4. Gebyrene dekker 

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg 
etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 

 

§ 5. Gebyrfritak 

 Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende: 

- Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten. 
- Fyringsanlegget er plombert/frakoblet. 

 

§ 6. Andre tjenester 

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det 
lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.07.2018. 
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Sak nr.   Dato 
060/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Vedlegg: 
04.01.2018 Slamforskrift for Fauske kommune 1369247 

09.01.2018 Renovasjonsforskrift Iris Salten IKS 1369703 
 
Sammendrag: 
Viser til sak 15/18 den 27. februar 2018 i plan- og utviklingsutvalget, vedlagt. 
 
Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, orivet, tette tanker, minirenseanlegg mv. har vært lagt 
ut til høring i servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 28. februar til 28. mars 
2018. 
 
Det er ikke kommet innspill/ uttalelser i saken. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
061/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2018 - 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018 – 2020 vedtas. 
 

 
Vedlegg: 
30.04.2018 Kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 2018 - 2020 1379971 

20.04.2018 Uttalelse til rullering av kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen 
2018 - 2020 - Fauske kommune (L)(1557623)(1) 

1379352 

19.04.2018 Innspill til høring om hjorteviltforvaltningen 1378883 

07.05.2018 Re 184859 Høringsbrev - rullering av kommunale målsettinger for 
hjorteviltforvaltningen 2018 - 2020 

1380615 

19.04.2018 Kommentar til høringsutkast - Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 1378880 
 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til målsetting for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune har vært ute på høring hos 
elgvaldene i kommunen, grunneierlagene/ utmarkslagene, Fauske utmarksråd, Fauske og Sørfold 
bondelag, Fauske og Sørfold bonde- og småbrukerlag, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Nordland, Statskog, Saltdal kommune, Sørfold kommune, Bodø kommune og Beiarn kommune. 
 
Det er kommet inn svar på høringen fra Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde (bestående av Lakså 
m.fl. elgvald og Vatnbygda m.fl. elgvald), Klungset utmarkslag, Valnesfjord elgvald og Nordland 
Fylkeskommune. 
 
Målsettingene for hjorteviltforvaltningen i Fauske er utarbeidet av administrasjonen samt 
representanter fra elgvaldene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde hadde bemerket og foreslått endringer på en del 
formuleringer knyttet til jaktutøvelsen og dette er tatt høyde for og justert. Klungset utmarkslags innspill 
om større prosjekt vedrørende beitetaksering, elgtelling og trekk er ikke noe som tas stilling til i denne 
planperioden men er interessant og noe en kan komme tilbake til senere. Fylkeskommunen har i 
hovedsak positive tilbakemeldinger, men savner henvisning til Regional plan for høstbart vilt og 
innlandsfisk 2016 – 2028. Dette er tatt inn i planen. 
 
Forslaget til nye kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske har vært ute på en bred 
høringsrunde og legges nu fram, med de endringer/justeringer som er foretatt, for politisk behandling. 
 
Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 § 3, 
foreslås følgende forslag til vedtak: 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.0 INNLEDNING 
 

1.1 Hvorfor kommunal forvaltningsplan for hjortevilt 
Forvaltningsplan for hjortevilt er utarbeidet av viltforvaltningen i Fauske kommune i 
samarbeid med representanter for elgvald i kommunen. Plan og utviklingsutvalget vedtar 
planen etter at den har vært ute på høring. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra 
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregister.no) samt lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal 
være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2018 -2020.  
 
Hjorteviltplanen skal i første omgang hjelpe kommunen og rettighetshaverne til å tenke mer 
målrettet på hvordan vi ønsker at den fremtidige hjorteviltbestanden i kommunen skal være 
og at dette underveis skal kunne etterprøves og evalueres. 
Det viktigste spørsmålet i hjorteviltforvaltningen er hvor stor bestand kommunen ønsker å 
ha og jaktrettshaverne er her viktige samarbeidspartnere  i beskatning av elgstammen. 
 

2.0 LOVGRUNNLAGET 
 
Lovverket som regulerer forvaltning av hjortevilt er: 
LOV-1981-05-29-38 Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven)          
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
LOV-2005-05-27-31 Skogbruksloven 
LOV-2003-07-04-74 Lov om hundehold (Hundeloven) 
 
Det er en rekke forskrifter knyttet til Viltloven. De tre mest sentrale når det gjelder  
forvaltning av hjortevilt er: 
 
FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 
FOR-2002-03-22-313 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
FOR-2017-01-25-106 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongen fra 1. april 2017 til 31. mars 2022. 
FOR-2016-07-11-913 Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting 
Disease (CWD) 
 
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028. (Nordland Fylkeskommune) 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr heter det: 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og  
rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). 

http://www.hjorteviltregister.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=LOV-1981-05-29-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=LOV-2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=LOV-2005-05-27-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=LOV-2003-07-04-74
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313?q=Forskrift%20om%20ut%C3%B8velse%20av%20jakt,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106?q=FOR-2012-03-01-190
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106?q=FOR-2012-03-01-190
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=FOR-2016-07-11-913
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=FOR-2016-07-11-913
https://www.nfk.no/_f/iee92b3c5-1c1d-4025-91f5-3f99e0ee0b43/regional_plan_for_hoestbart_vilt_og_innlandsfisk_2016-2028(1).pdf
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Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestands- 
utvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.» 
 
 
 
I Rundskriv februar 2012 Viltloven – forvaltning av hjortevilt punkt 4 vedrørende  
§ 3 heter det bl.a : 
«Det er viktig at målsettingene som vedtas er konkrete og etterprøvbare. De bør    
derfor  være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til 
bestandsutvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret. Disse bestandsindeksene  
er enkle kriterier. Indekser som kan bidra til kartlegging av status og hovedsakelig             
basert på observasjons- og fellingsdata, men også på data fra bestandsovervåking  
av  elg, hjort og villrein. 
 
Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning. Skogeier har en frist på 
tre år til å etablere en tilfredstillende foryngelse av økonomisk drivverdige treslag. Nærmere 
beskrivelse av anbefalte treantall er beskrevet i skogbruksforskriften. 
 
Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som korresponderer  
med dette foryngelseskravet: Der beiting av hjortevilt fører til vesentlige skader på 
skog som er under forynging eller der beitinga er ei vesentleg hindring for å over- 
halde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, skal kommunen som viltorgan 
vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket 
blir redusert. 
 
Kommunen har også et stort ansvar for forvaltningen av både hjortevilt og skog,og 
kommunale planer må ta hensyn til ulike interesser knyttet til disse ressursene.  
Å minimere konflikten med andre interesser, som naturmangfold, jordbruk og samferdsel vil 
være viktige målsettinger i en slik plansammenheng.» 
 
 

 

 
 

 

3.0 NASJONALE MÅL 
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Direktoratet for Naturforvaltning ( nu Miljø- og naturforvatnings direktoreatet) ga i  
november 2009 ut Strategi for forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke 
utfordringer forvaltningen av hjortevilt vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke 
overordna grep direktoratet mener er nødvendig for å møte disse. Strategien definerer 5 
konkrete mål: 
 

• Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold 
og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester. 

 
• Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet. 

 
• Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale 

aktører og berørte sektorer. 
 

• Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 
 

• Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og 
produkter. 

3.1 Formål 
 
Formålet med å vedta en kommunal målsetting for forvaltning av hjorteviltet i kommunen er 
å gjøre en avveining mellom de fordeler og ulemper hjorteviltbestanden medfører, og vedta 
en målsettingsramme i hht nasjonale mål  som de private jaktrettshaverne skal holde seg 
innenfor i sin bestandsplanlegging med tilhørende flerårige avskytingsplaner. 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
 
«§ 1. Formål 

 
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og 
bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av 
hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at 
hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.» 
 
I Viltlovens § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
 
« § 1. Formål 
 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med Naturmangfoldloven og slik at 
naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan     
viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» 
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4.0  OFFENTLIG HJORTEVILTFORVALTNING  

4.1  Offentlig forvaltningsnivåer 
 Miljødirektoratet 
     MD’s viktigste rolle i hjorteviltforvaltningen er å være et forvaltningsorgan som     
  gjennomfører statlig politikk gitt gjennom rammer og føringer i Statsbudsjettet og  

     Stortingsmeldinger.     

 Fylkeskommunen  
 Fylkeskommunen har flere roller innenfor hjorteviltforvaltningen, men spesielt framheves  
 det å være et kompetansemiljø som gir juridisk veiledning overfor kommunene og  
 rettighetshavere. Fylkeskommunen har utarbeidet « Regional plan for høstbart vilt og  
 innlandsfisk 2016 – 2028 «. 
 
 Fylkesmannen  
 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter. 

 Kommunen  
 Kommunen har ulike roller innenfor hjorteviltforvaltningen. Det er roller som 
 myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk  
 styringsorgan. 
 
 I tillegg til det som nevnes under « Ansvars- og rollefordeling» har kommunen bla. ansvar for 
 håndtering av fallvilt, gi skadefellingstillatelser og forvaltning av viltfondet 
 

4.2 Lokalt og regionalt samarbeid 
  
 Bestandsplanorganisering 
 For å kunne gjennomføre en nødvendig , god og bestandsrettet forvaltning av hjorteviltet 
 er det en fordel at store vald er organisert i bestandsplanområder. I Fauske har vi 1  
 bestandsplanområde bestående av 2 vald. Resten er enkeltstående vald med bestandsplaner. 
 
 Interkommunalt samarbeid 
 Miljødirektoratet oppfordrer gjennom Hjorteviltforskriftens § 4 til samarbeid på  
 Interkommunalt nivå. To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for 
 hjorteviltbestandene når dette anses å være hensiktsmessig. Fylkeskommunen kan 
 pålegge kommuner å inngå i et slikt samarbeid hvis det regnes som nødvendig for å 
 ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på regionalt nivå. 
 
 Kommunene i Salten har ikke pr. i dag et slikt bestandsplanmessig samarbeid. 
 
 Fauske kommune er imidlertid medlem av Salten Viltforvaltningsråd. Rådet består av 
 kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold, Bodø, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Tysfjord, Gildeskål 
 og Meløy. Dette samarbeidet gir oss en arena for å diskutere utfordringer i viltforvaltningen 
 samt gir oss muligheter for å arrangere og samordne kurs og seminarer for å øke 
 kompetansen og holde seg oppdatert i lover og forskriter, både for kommunene og  
 jaktrettshaverne. 
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5.0 ANSVARS- OG ROLLEFORDELINGEN MELLOM KOMMUNEN OG 
JAKTRETTSHAVERNE 
 
Kommunens oppgave som offentlig forvaltningsmyndighet er med hjemmel i gjeldende 
lovverk (beskrevet ovenfor) samt Forvaltningslov og Offentlighetslov bl.a  å: 
 

• Fastsette forskrift for åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen 
 

• Utarbeide  en målsetting for hjorteviltforvaltningen i kommunen 
(Hjorteviltforskriftens § 3) og fastsette forskrift om minsteareal (§6) 
 

• Stimulere til og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere (§§ 15, 16,17) 
 

• Behandle søknad fra jaktrettshavere om godkjenning av eller endring av vald (§§ 10 
og 11), godkjenning av bestandsplan og flerårige avskytingsplaner ( § 16) evt. gi 
fellingstillatelse etter Hjorteviltforskriftens § 18 om Fellingstillatelser for elg. 

 
Jaktrettshaverne (grunneierne) har iht. Viltlovens § 27 enerett til jakt og fangst 
I § 27 heter det: «Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i forskrifter gitt i 
medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og fangst.» 
 
 
Jaktrettshavernes oppgave er ihht. gjeldende lovverk med forskrifter å: 
 
 

• Stifte en grunneierorganisasjon som tilfredstiller minimumskravene til å få godkjent 
en bestandsplan (Hjorteviltforskriftens § 13) som et vald (Hjorteviltforskriftens § 10) 
eller et bestandsplanområde (Hjorteviltforskriftens § 15) 
 

• Utarbeide en bestandsplan med flerårig avskytingsavtale som holder seg innenfor 
rammene i den kommunale målsettingen. 

 
• Administrere og organisere jaktutøvelsen mht fordeling av fellingstillatelser, kontroll 

og rapportering. 
 

6.0   KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING 
 
En viktig forutsetning for den fremtidige forvaltningen av hjorteviltet er at den skal bygge på 
kunnskap om artene. De viktigste verktøyene for å praktisere en “kunnskapsbasert” 
forvaltning av artene er: 
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1. kunnskap om de biologiske og økologiske egenskaper hos de enkelte artene av   
    hjortevilt . 
 
2. Samfunnsmessig og erfaringsmessig kunnskap knyttet til forvaltningen av  
    hjorteviltartene. 
 
3. Hjorteviltregisteret. De årlige data for tildeling , felling ,“sett elg” og fallvilt legges inn 
    her. Bruken av registeret vil på lang sikt gjøre oss bedre kvalifisert til gjøre fornuftige 
    beslutninger i hjorteviltforvaltningen.   
 
 Det er utført relativt gode registreringer i hjorteviltregisteret for Fauske kommune fra                                                   
1987 til d.d., og det finnes data i de fysiske arkivene helt tilbake til den først elgjakta startet i 
kommunen på 60-tallet. 
  
 Hjortevilt- registeret er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Det gir mulighet for 
 registrering av detaljert informasjon om alt fra elgens vekt, alder, kjønn, til kartfesting av 
 sted den ble skutt, påkjørt eller funnet død. 
 

7.0 FAGGRUNNLAG 
 

7.1 Hjortevilt i Fauske 
Fauske kommune har et totalt areal på 1210 km2. Det fins en stabil bestand av elg i hele 
kommunen. Rådyr fins sporadisk over store deler av kommunen, stammen er i vekst men 
bestanden varierer fra år til år. Det jobbes for å få åpnet for rådyrjakt med et minsteareal på 
5000 dekar for hele kommunen. Bestanden av hjort sprer seg nordover og streifdyr av hjort 
kan påtreffes. Det fins ikke villrein i kommunen. 
 

7.2 Kunnskap og forvaltning 
I Fauske har en helt siden 80-tallet samlet inn data om elgbestanden gjennom «Sett Elg», 
slaktevekter og innsamling av kjever. Dette for å ha et grunnlag for kunnskapsbasert 
elgforvaltning. 
 
Elgforvaltningen er organisert med Plan- og utviklingsutvalget som politisk utvalg som vedtar 
målsettinger for hjorteviltforvaltningen, fastsetter minsteareal og behandler spørsmål av 
prinsipiell betydning. 
 
Den daglige forvaltningen, inkludert godkjenning av bestandsplaner, vald, utstedning av 
fellingstillatelser, ajourføring av hjorteviltregisteret, fallviltoppgaver etc. er delegert til 
administrasjonen i kommunen. 
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7.3 Bestandsutvikling elg 
Den første kjente observasjon av elg i Fauske var i 1917. Nesten 50 år senere, i 1964, ble det 
åpnet for jakt av elg og det ble gitt 10 fellingstillatelser og felt 8 dyr. Bestanden  
har siden den gang vært i jevn vekst med en foreløpig topp i avskyting på 132 dyr i 2016. 
Bestanden er nu jevnt over stabil. 
 
Med hensyn til beiteskader og trafikale problemer er det viktig med en nyansert og 
stedstilpasset forvaltning av elgstammen i de enkelte områder. 
 
Valnesfjord har de siste planperiodene jobbet for få på plass gode produksjonsdyr, som igjen 
viser en økt bestand. Beitegrunnlaget i området er meget bra og de siste snøfattige vintrene 
har spart beitene i de områder som ellers har stor dyretetthet/beitetrykk med mye snø. 
 
Forholdet ku/okse ligger pr årsskiftet 2017/18 på 1,64. Det har i de siste årene vært et 
bevisst høyt uttak av okser. Nivået pr årsskiftet 17/18 ser ut til å ligge innenfor kommunens 
målsetting om 1,5 – 1,8. Dette har også sammenheng med et bevisst ønske om økt 
kalverate. Forholdet kalv pr ku og kalv pr kalvku er i ønsket utvikling. Mange oksekalver ble 
imidlertid drept på vei/jernbane i første del 
av forrige planperiode. 
 
 
Fauskeidet har god produksjon og en relativ 
god bestand som har tatt seg opp i det 
siste, unntak er Ytter Klungset som har 
meget lite dyr. Lite dyr som ses har nok 
sammenheng med at dette er et område 
med et meget vanskelig terreng samt med 
påkjørsler av bil/tog i området. 
Beitegrunnlaget i området er generelt bra 
og de siste snøfattige vintrene har spart 
beitene i de områder som ellers har stor 
dyretetthet/beitetrykk med mye snø. 
 
Valdet har bevisst de foregående periodene 
tatt ned stammen som følge av beitetrykk 
og trafikale problem. Fauskeeidet har et 
forhold ku/okse som ligger noe over de 
øvrige vald i kommunen. Litt nedgang i 
kalvevektene. 
 

3 generasjoner på jakt, yngstemanns første elg.  
Fra venstre Evan, Magnus og Bård Johan Furnes, 
jaktfeltet Furnes/Nordvik/Kistrand 
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Elgokse, felt i Grønås av Roger Hansen, jaktfeltet Grønås/Rødås 
 
 
Vatnbygda m/flere har de siste planperiodene hatt en relativt stor vinterbestand av elg som 
har relatert i høyt beite trykk og trafikale problemer, dette førte til at det ble tatt ut flere 
dyr. Siste del av forrige planperiode har en sett en nedgang i bestanden. 
 
Kalveraten ligger fremdeles lavere sammenlignet med andre vald i kommunen. Valdet har 
hatt målsetting om reduksjon av stammen. Sett-elg data viser at stammen er redusert da 
sett elg pr jegerdag gradvis har sunket. 
 
Sulitjelma har hatt en grei bestand av elg, men har til tider trafikale problemer da elgen på 
vinteren blir stående i en trang dal. Uttak av dyr og observasjoner av dyr er meget stabilt 
over de 3 siste planperiodene. 
 
Valdet har ikke hatt observasjoner av bjørn i området siste planperiode. Lite kalv observert 
siste år. Forholdet ku /okse har sunket siste planperiode og ligger nu innenfor kommunens 
målsetting. 
 
Lakså m/flere har gjennom flere planperioder hatt en relativt stor vinter bestand av elg som 
har relatert i høyt beite trykk, som igjen har ført til at man har måttet øke uttaket av elg 
gjennom flere år. 
 
Kalveraten ligger fremdeles under snittet for kommunen. Forholdet ku pr okse ligger 
innenfor den kommunale målsettingen. 
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7.4 Rådyrbestanden 
Kommunen har flere små og lokale bestander av rådyr bortsett fra jaktfeltet Nedre 
Valnesfjord og Fauskeeidet som har en brukbar bestand. Det jaktes ikke på bestanden. 
Det er til tider trafikale problemer her med påkjørsler. 
 

 
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Minsteareal 
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til godkjent tellende areal for elgjakt. Tellende 
areal er i hovedsak utmark under skoggrensen men dyrka jord kan også tas med der det er 
naturlig. Kommunen fastsatte ny forskrift for minsteareal i 2015. Minsteareal pr. dyr for 
felling av elg i Fauske er som følger: 
 

• Valnesfjord, fra grense mot Bodø i nordvest til grensen mot Røvik / Fauskeeidet  
i  sør/sørøst                                                                                                         4000 da 

• Sulitjelmadalføret                                                                                              4000 da 
• Nordal, Lakså, Sjønstå t.o.m. Engan/Stifjell, Solvik, Vatnbygda  

og Leivset                                                                                                            2500 da 
• Resten av kommunen, dvs. fra grensen mot Vatnbygda i øst, grensen 

mot Leivset/Øynesodden i sør, via Røvik i vest og nordover 
             Fauskeeidet mot  grensen til Sørfold                                                              1500 da 

 
                 
Minstearealet pr. dyr kan i hht forskrift for forvaltning av hjortevilt fravikes med +/- 50 % ved 
tildeling av fellingstillatelser når dette anses nødvendig for å regulere elgbestanden. 

Rådyrgeit og kje 
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7.6 Valdstruktur for elgvaldene 
I Fauske er det 5 storvald der 2 av valdene er gått sammen i et bestandsplanområde 
(Nedrevann / Øvrevann bestrandsplanområde). Alle storvaldene har utarbeidet 
bestandsplaner som skal fornyes i år for perioden 2018 - 2020. Disse valdene består av 4 – 8 
jaktfelt hver, til sammen 28 jaktfelt i kommunen.  
 

 
 
 
         Tellende areal: Vald nr. 1 - Valnesfjord   -  160.200 daa   
                           Vald nr. 2 - Fauskeeidet  -  84.600 daa 
                           Vald nr. 3 - Vatnbygda m. flere  -  54.900 daa 
                          Vald nr. 4 - Sulitjelma  -  94.100 daa 
                          Vald nr. 5 - Lakså/ Nordal m. flere  -  57.350 daa 
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8.0 HJORTEVILT OG ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

 

8.1 Hjortevilt som næring 
 
Hjorteviltet, i vårt tilfelle elgen, er en fornybar ressurs og en inntektskilde for grunneierne/ 
jaktrettshaverne og har i tillegg en verdi som rekreasjonskilde og friluftsliv for jegerne. 
 

8.2 Jordbruk 
I Fauske kommune har vi 16 500 da dyrka jord og 3 400 da innmarksbeite. Dette utgjør ca 2 
% av kommunens totale landareal på 1.210.000 da. 

 
Elgen vil kunne beite noe på dyrka jord der den har mulighet til dette. Bær- og        
grønnsakprodusentene må sette opp gjerder for å beskytte seg mot skader forvoldt  
av beitende elg. I Fauske har vi registrert problemer både i Valnesfjord og Kvitblik. 
 
I Fauske har vi ikke hatt problemer med elg som har beitet på rundballer. Elg bør imidlertid 
ikke fores med rundballer for å unngå et slikt problem. Hvis problemet likevel skulle oppstå, 
vil den enkelte gårdbruker måtte ta sine forholdsregler mht oppbevaring og lagring av 
rundballer, samt at kommunen må da vurdere å ta ut slike individer som skadedyr. 
 

 8.3 Skogbruk og beite 
I Fauske kommune har vi 199 000 dekar produktiv skog noe som utgjør ca. 16 % av det totale 
landarealet i kommunen. Av dette er ca. 130 000 da lauvskog og ca. 30 000 da tilplantet 
gran. I tillegg har vi annet utmarksareal under skoggrensa på ca. 600 000 da. 

 
Et viktig forhold i elgforvaltningen er hensynet til skogbruket. Økende tetthet av elg kan over 
tid virke negativt på produksjon og uttak av trevirke. 

 
Det er viktig å avpasse elgbestanden i forhold til beiteproduksjonen. Dette gjelder særlig 
produksjonen av attraktive busker og trær som rogn, osp og selje/vier (ROS –artene) og i 
mindre grad bjørk og furu. Blir beitetrykket på disse tresortene for høyt er det å forvente av 
produksjonen av beitebar biomasse over tid synker. Dette vil igjen kunne ha negativ effekt 
på elgens bestandskondisjon (kroppsvekst og kalveproduksjon) og det kan også ha negative 
effekter på andre organismer som er avhengige av disse treslagene. 

 
Når det gjelder gran er det registrert lite skader generelt i kommunen, men i et område i 
Lakså - Nordal har elg beitet på flere unge plantefelt og skadet disse. Dette kan enten skyldes 
for stor elgtetthet i forhold til beitegrunnlaget og derav for hardt beitepress eller at en eller 
flere enkeltindivider har «spesialisert» seg på gran. 
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Skogeiere oppfordres generelt å ha et aktivt skogbruk. Hvis ikke skogen blir drevet vil den 
råtne ned og gi ingen verdi for skogeieren. Gammel hogstmoden skog har dessuten liten 
beiteverdi for elgen. Etter hogst vil det komme opp ungskog som gir nytt beite for elgen. 
 
Det er viktig at skogeierne utfører ungskogpleie på rett tidspunkt. Dette må ikke gjøres for 
tidlig, men vente til grana (bartrærne) er kommet over «elgmathøyde». Faren for 
elgbeiteskader på barskogen vil med dette kunne reduseres. 

 

8.4 Trafikk 
Trafikksikkerhet er et forhold å ta hensyn til ved valg av hvor stor elgbestand en skal ha. 
Elgen utgjør en potensiell trafikkrisiko både på vei og jernbane når den krysser eller 
oppholder seg på vei og jernbanelinja. På landsbasis utgjør antall trafikkdrepte elg ca. 5 – 6 % 
av jaktuttaket, men med forholdsvis mer i områder med mye trafikk. I slike områder kan 
trafikkulykker ha en vesentlig effekt på elgens bestandsutvikling i tillegg til å utgjøre et 
trafikksikkerhetsproblem. 

 
Fordi antallet elg-trafikkulykker synes å forholde seg proporsjonalt til antallet elg i et 
område, vil forvaltningens valg av avskytning kunne påvirke antallet trafikkulykker. I tillegg 
vil varierende snødybde, temperatur og trafikkvolum påvirke antall elgpåkjørsler, men disse 
faktorene kan i liten grad påvirkes av forvaltningsmyndighetene. Enkelte ulykkesdempende 
tiltak som viltgjerder, veibelysning, hogst av kratt og skog langs veiene for å bedre sikten, 
kan ha effekt. 
 
 
 

 
Elgkalv på veien i Sjønstådalen 
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8.5 Elg i tettbebyggelse    
I Fauske har vi elg i hele kommunen og også i nærheten av tettbebyggelse. Dette fører til at i 
deler av året og under spesielle forhold vil elgen kunne være mer synlig for befolkningen. I 
vintre med mye snø og vanskelige beiteforhold i marka vil elgen trekke både til vei og 
tettbebyggelse der det er lettere å ferdes og finne mat.  
 
Elgen representerer i utgangspunktet ingen fare for mennesker, men mange mennesker vil 
likevel føle seg utrygge ved å møte elg på nært hold. En bør også huske på at alle dyr som 
befinner seg i en  stresset situasjon vil kunne utgjøre en fare og «farlige» situasjoner kan av 
den grunn oppstå.  
 

8.6 Rekreasjon og helse. 
Kommunen ønsker å kunne opprettholde en levedyktig elgstamme på et slikt nivå at jegere i 
Fauske kommune fortsatt skal kunne jakte og ha utbytte av jakten som rekreasjon og hobby 
som før. Dette kan bare skje ved at kommunen og rettighetshaverne kan tilby jakt på en 
bærekraftig elgstamme. 
 
Kommunen vil oppfordre jaktrettshavere og jaktledere til å rekruttere ungdom inn i elgjakta. 
 

9.0 ELGBESTANDEN I KOMMUNEN 
 

9.1 Kjønnssammensetning 
For å oppnå en bestand av store og gode produksjonsdyr er det viktig at en har en rett 
kjønns- og aldersstruktur. Det er av den grunn viktig å spare nok store okser samt gode kyr 
og store kviger. Dette vil gi tidlig brunstige kyr som tar kalv tidlig, kalver født tidlig på våren, 
store kviger og gode produksjonskyr som gir mange og store kalver. 

 
Sett ku pr. okse er en indeks fra Sett Elg (Hjorteviltregisteret) som gir uttrykk for bestandens 
kjønnssammensetning. Det er noe usikkert hvor godt indeksen gjenspeiler det faktiske 
kjønnsforholdet fordi sannsynligheten for å observere okse og ku kan være ulik. Men det 
antas likevel at indeksen vil gjenspeile utviklingen over tid. 
 
Ku / okseforholdet i Fauske har ligget på mellom ca. 1,5 og 2,5 kyr pr. okse de siste 10 årene. 
Ønsket forhold ligger på mellom 1,5 og 1,8 kyr pr. okse. Det er imidlertid stor forskjell 
mellom valdene der Fauskeeidet har hatt et høyt forholdstall mens Sulitjelma og  
Valnesfjord har ligget mye lavere med forholdsvis flere okser observert. 

 
Det bør være et mål å få flere voksne kyr samt nødvendige «avlsokser» på         
vinterbeite. Nødvendig uttak av store okser bør ikke skje før på slutten av jakta og etter  
brunsttida. 
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Figur 1 Sett ku per okse viser kjønnssammensetningen for dyr som er ett år og eldre. Indeksen gjenspeiler utviklingen 

over tid. Det bør i forvaltningen etterstrebes en ideell kjønnsfordeling på 1,5-1,8 ku pr. okse. 
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9.2 Slaktevekter  
Utviklingen i kalvevekter er et godt mål på om en beholder en bestand av store dyr i Fauske. 
Små kalver blir gjerne små kyr som tar seint kalv og igjen gir små kalver noe som er uheldig 
for bestandsutviklingen. Store okser er også viktig for tidlig kalving og høyere slaktevekt. 

 
Kalvevektene er relativt gode i Fauske selv om det varierer noe fra område til område der 
Fauskeeidet har hatt de største vektene. 
 

 
 

Figur 2 Viser snitt av slaktevekter på kalv i årene 2008 - 2017 

9.3 Produktivitet 
 

To forhold som sier noe om produktiviteten i bestanden er «Sett kalv pr. ku» og «Sett kalv 
pr. kalvku».  

 
Sett kalv pr. ku» gir uttrykk for hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler seg. Tabellen 
viser en variasjon de siste år der en i 2016 ligger på 0,80  kalv pr. ku. 

 
«Sett kalv pr. kalvku» (tvillingraten) er et mål på hvor stor andel av observerte kyr med kalv 
som er sett med tvillingkalver. Siden kalveproduksjonen til kyrne i stor grad er styrt av 
kroppsstørrelsen, gir tvillingraten et mål på om det er en stor andel eldre, fullt utvokste kyr 
(over 4 år) i bestanden eller ikke. 

 
Det er stor variasjon i produktiviteten mellom valdene. Økt uttak av uproduktive dyr vil på 
sikt spare beitene til produksjonsdyra og dermed øke produktiviteten på disse. 
 

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Snitt Slaktevekt kalv

Hannkalv snittvekt Hunnkalv snittvekt



Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2018 - 2020 
 

 

Hjorteviltforvaltningen 

 

Side 
18 

 
Figur 3 viser sett kalv pr. kalvku i årene 2008 – 2017 og kommunal målsetning 

 
 

 
Figur 4 viser sett kalv pr. ku og kommunal målsetning 
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Figur 5 viser tildelte og felte elg i perioden 2008 – 2017 samt fellingsprosent 

 
 

 
Figur 6 viser sett elg pr. jegerdag 2008 – 2017 Tabellen viser utvikling av stammens relative størrelse over tid. 
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9.4 Beitegrunnlaget 
Sommerbeitet har stor betydning for elgen og det er i denne perioden at elgen vokser noe av 
betydning. Dårlig sommerbeite vil redusere elgens muligheter for en normal vektøkning og 
kan føre til lave slaktevekter på kalv og ungdyr og gi redusert fruktbarhet hos kyrne. 

 
Vinterbeitet er som regel avgjørende for hvor mange dyr som kan ha tilhold i et område. 
Undersøkelser har vist at kvister av ulike treslag har svært ulik fordøyelighet som mat for 
elgen. Elgen foretrekker de med best fordøyelighet slik som ROS-artene (Rogn, osp og 
selje/vier) men vil også kunne beite på bjørk, einer, furu og gran. 

 
Økt skogskjøtsel over tid har gitt gode elgbeiter og ført til økning i elgbestanden. Trenden 
har imidlertid snudd i enkelte områder der redusert skogskjøtsel har gitt mindre foryngelse 
og dermed dårligere vinterbeite. Dette vil få konsekvenser for hvilken elgtetthet vi kan ha. 

 
I deler av kommunen, slik som i området Vatnbygda – Norddal, har vi hatt stor belastning på 
vinterbeitene der beitegraden er blitt vurdert til 3 - 4 (meget hardt beitet)   mens i andre 
deler av kommunen, eks. Valnesfjord og Fauskeeidet, er beitet vurdert til å ligge rundt 2 – 3. 
Det må være en målsetting at beitene bygges opp til beitegrad 2 – 3 over hele kommunen. 

 
Det bør gjennomføres jevnlige beitegranskinger i alle deler av kommunen der elgvaldene har 
ansvar for å få dette utført.  
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9.5 Trekkruter og vinterbeiter 
Kartet viser de viktigste vinterbeiteområdene for elg i kommune. Det kan imidlertid være 
variasjoner med hensyn til vær og snøforhold. I Valnesfjord utgjør vinterbeitet en forholdsvis 
liten del av totalarealet når det er store snømengder. En del av trekkveiene for elg krysser 
vei og jernbane og utgjør en stor risiko for påkjørsel. 
 

 

Trekkruter og vinterbeite elg 
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 10.0 Fallvilt 
 
Årlig irregulær avgang på elg ligger i siste planperiode på et snitt rundt 17 dyr pr år.  Dette 
kan imidlertid variere veldig fra år til år. I snørike vintre der elgen trekker ned mot 
tettbebyggelse og veier har vi betydelig flere påkjørsler enn i snøfattige vintre. Det samme 
problemet har vi også når det gjelder jernbanen og vi har i perioder mange påkjørsler både 
på Innerfauske og på strekningen Søbbesva – Kistrand. De siste årene har vi også hatt rundt 
7 rådyr som har blitt påkjørt i kommunen. 

 
 
 
 

Kart over døde elg og rådyr I Fauske kommune 2008 - februar 2017 
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Fallvilt år for år elg og rådyr 
 

 
Figur 7 viser Avgang årlig for bil, tog og annet 2008 - februar 2017, Årsaker: Påkjørt av bil, tog Utfall: Avlivet etter 
ettersøk, Avlivet på stedet, Dødt på stedet, Funnet død etter ettersøk 

Fallvilt fordelt på veg elg og rådyr 
 

 
Figur 8 Påkjørsler på veger 2008 - februar 2017 Årsaker: Påkjørt av bil og tog 
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Fallvilt fordelt på året elg og rådyr 

 

 
Figur 9 Påkjørsler tid på året  2008 - februar 2017 Årsaker: Påkjørt av bil,  tog Utfall: Avlivet etter ettersøk, Avlivet på 
stedet, Dødt på stedet, Funnet død etter ettersøk   

Fallvilt fordelt på døgnet elg og rådyr 
 

 
Figur 10 Påkjørsler tid på døgnet  2008 - februar 2017 
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Fallvilt elg i forhold til felte dyr 

 

 
Figur 11 Prosentvis påkjørsler av totalt felte dyr i årene 2008 - 2017 
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11.0 KOMMUNENS MÅLSETTING 
 

11.1 Overordna mål 
Det anses som viktig å fortsatt ha en god dialog mellom kommunen og jaktrettshaverne 
/elgvaldene for å sikre en best mulig forvaltning av elgstammen i kommunen. 
 
Viltforvaltningen i Fauske har et godt samarbeid med nabokommunene gjennom Salten 
Viltforvaltningsråd (SaV) og har som mål å fortsette dette samarbeidet. 
 
Den kommunale målsettingen for hjorteviltforvaltningen og de enkelte valds bestandsplaner 
rulleres samtidig hvert tredje år.  
 
Bestanden av elg i Fauske må forsøkes forvaltet på en slik måte som gir store, friske  
dyr tilpasset de beitene vi har og som gir en bærekraftig og god avkastning for 
jaktrettshaver, samt være av en slik størrelse som gir minst mulig ulemper for samfunnet 
ellers. 
 
Man ser at i enkelte områder i snørike vintrer er det problemer med spesielt veg/tog og en 
gang iblant i boligområder. Man må følge med på denne utvikling og gjøre tiltak for å 
begrense disse problemene, eventuelt øke tildeling/avskyting i de områder der det er et 
gjentakende problem. 
 
Det har gjennom flere år vært foretatt rydding langs offentlig vei og jernbane i samarbeid 
med nabokommunene. Dette må fortsatt ha høy prioritet. 

 
Kommunen har rådyrbestanden under oppsikt, men det foreligger fremdeles for lite data til 
å åpne for jakt. Kommunen vil vurdere årlig om det skal åpnes for felling av rådyr. Alle vald 
oppfordres derfor om å melde inn til kommunen observasjoner av rådyr gjennom hele året. 
 

 

Tegneserien Helge 
 



Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2018 - 2020 
 

 

Hjorteviltforvaltningen 

 

Side 
27 

 

 

11.2 Etterprøvbare målsettinger for valdene: 
 

1) Valdene må ha et mål for å sørge for mat til elgen i snørike vintre. Ved snøfall over 30 
– 40 cm bør det hogges ned skog (fortrinnsvis rogn, osp og selje) og evt kjøres vei 
med snøscooter (nødvendige tillatelser må innhentes), dette for å lede elgen til 
maten samt holde den unna vei og jernbane. I områder med høy beitegrad er felling 
av skog til elgbeite uansett snøforhold særlig viktig. 

 
2) Det bør etterstrebes at antall elgpåkjørsler blir så lavt som mulig og ideelt sett ikke 

over 10 % av jaktutbyttet i planperioden. I løpet av de siste 6 år har antall 
elgpåkjørsler ligget på et gjennomsnitt på 17 % pr. år. Fauske har både  vei og 
jernbane noe som øker faren for påkjørsler. 
 

3) Hvis man ser små kalver og ungdyr bør disse tas ut da de gir dårlige produksjonsdyr 
og i tillegg belaster vinterbeitene. Kalver under 40 kg  tas ut som fallvilt. Ungdyr 
under 100 kg kan godkjennes som kalv i avskytingsplanen (i Sett Elg føres korrekt 
alder !) Disse fellingene meldes inn umiddelbart til kommunen for godkjenning. 
 

4) Observert ku/okse i Sett Elg skjema skal ligge mellom 1,5 til 1,8 det enkelte år. 
 

5) Store okser, over 14 takker, bør som hovedregel spares.  
 

6) Sett kalv pr ku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 0,7 
 

7) Sett kalv pr kalvku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 1,5. 
 

8) Det er en målsetting at slaktevekter på kalv og ungdyr ikke skal synke i forhold til 
perioden 2012 til 2017. 
 

9) Observasjoner av rådyr gjennom hele året meldes til kommunen. 
 
10)  Jaktperioden skal i størst mulig grad benyttes for å utøve en best mulig  

             forvaltning for området. Først skaffe seg oversikt over bestanden for siden å  
             iverksette felling. Tildelt kvote på frie dyr bør fordeles ut til jaktlagene i en  
            «todelt kvote» der deler av kvoten holdes igjen for en best mulig tilpasning til 
            den bestanden en ønsker å sitte igjen med etter jakta. Valdene bør etterstrebes å ta  
            ut  kvotene så langt de bestandsmessige forhold tilsier det.                     
.   
 Valdene oppfordres til å gjennomføre og avslutte jakta så tidlig som de praktiske                               
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 og bestandsmessige forhold tilsier det. Dette bl.a av dyrevelferdshensyn 
  (uro – elgens energibruk før vinteren) og hensynet til andre brukere av 
  marka.        
 

11) Det bør føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt forløpende og gjerne hver dag      
under jakta. Alle vald skal ha papirbackup tilgjengelig, av Sett Elg og  
slaktevektskjema. Valdleder skal levere elgkjevene, sammen med Fellingsrapport,  på  
kommunen senest 10 dager etter jaktas slutt.  
 
Valdlederne skal kontrollere og ferdigstille dataene i Sett og Skutt innen tidsfristen.  

 
12)   Maks 10 % av årlig fellingskvote kan overføres til neste år i en    

bestandsplanperiode 
 

13)  Det skal gjennomføres minst 2 møter mellom kommunen og valdlederne hvert år, 
med 1 møte ca. 1 uke før jaktstart og 1 møte etter jaktas slutt. 

 

11.3 De enkelte valdene 
 

 Felles for alle vald er at man tilstreber en sunn og stabil elgstamme med en størrelse som  er 
tilpasset beitegrunnlaget og som ikke påfører andre samfunnsinteresser uakseptable skader 
eller reduserer det biologiske mangfoldet. Terskelen for å gi tillatelse til og besørge uttak av 
enkeltindivider som oppholder/er til problem i boligområde etc. skal være lav. Valdene må 
videre etterstrebe å utøve en human og sikker jakt. 
 

11.3.1 Tiltak for vald nr. 1 Valnesfjord 
I kommende planperiode bør en fortsette å balansere uttaket på kjønn for å stabilisere 
okse/ku forholdet da snittet for forrige planperiode lå litt lavt. Hunndyr bør hovedsakelig tas 
ut som kviger/små kyr. 
 
Valdet tilstreber at man unngår uttak av gode voksne hunndyr og store okser i området, 
samt at valdet påser at all tildeling felles i henhold til valdets planer. 
Valdet bør gjennomføre tiltak for rydding langs vei og jernbane 
 

11.3.2 Tiltak for vald nr. 2 Fauskeeidet 
 
Valdet tilstreber at man unngår uttak av gode voksne hunndyr og store okser. Valdet har et 
ku/okseforhold som ligger noe høgt men dette antas å ha sammenheng med valdets store 
andel av innmarksarealer. Valdet bør ha målsetting om ku/okseforhold ikke øker ytterligere i 
forhold til kommunens målsetting, samt fortsatt stabilisere stammen i forhold til elgtetthet 
og beitegrunnlaget. 
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11.3.3 Tiltak for vald nr. 3 Vatnbygda m/flere 
 
Valdet bør også for kommende planperiode tilstrebe å unngå uttak av godt voksne hunndyr 
og store okser. Valdet bør ha målsetting om å øke kalveraten ihht kommunens målsetting, 
samt stabilisere stammen i forhold til elgtetthet og beitegrunnlaget/trafikale problemer. 
Valdet oppfordres til å gjennomføre rydding i Bådsvik, Leivset og Vaskermoen. 
 
 

11.3.4 Tiltak for vald nr. 4 Sulitjelma 
 
Valdet tilstreber at man unngår uttak av gode voksne hunndyr og store okser. Valdet bør ha 
målsetting om å oppnå ku/okseforhold og øke kalveraten ihht kommunens målsetting, samt 
stabilisere stammen i forhold til elgtetthet og beitegrunnlaget/trafikale problemer. 

 

11.3.5 Tiltak for vald nr. 5 Lakså m/flere 
 
Valdet tilstreber at man unngår uttak av gode voksne hunndyr og store okser. Valdet bør ha 
målsetting om å oppnå ku/okseforhold og øke kalveraten ihht kommunens målsetting, samt 
stabilisere stammen i forhold til elgtetthet og beitegrunnlaget. 
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Uttalelse til rullering av kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen 

2018 - 2020 - Fauske kommune   

Vi viser til oversendelse av 23. mars 2018 og beklager at denne uttalelsen kommer noe etter 

høringsfristen. 

 

Bakgrunn 

Fauske kommune har sendt forslag til Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i kommunen på 

høring. Kommunen skal etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 vedta målsettinger for 

hjortevilt der det er åpnet for jakt på arten(e). Kommunen har en stabil bestand av elg i hele 

kommunen. Rådyr finnes spredt og streifdyr av hjort er påtruffet. 

 

Uttalelse 

Fauske kommunes målsettinger for forvaltning av hjortevilt 2018-2020 omhandler sentrale tema og 

er i hovedsak gode, og planen er omfattende og gjennomarbeidet, både når det gjelder 

kunnskapsgrunnlag og målsettinger. Planen er utarbeidet i samarbeid med representanter for 

kommunens elgvald. Dette gir planen god forankring hos jegerne. Fylkeskommunen anbefaler på 

generelt grunnlag at målsettingene i en slik plan forankres politisk. I Fauske er dette løst ved at 

målsettingene skal endelig vedtas av Plan- og utviklingsutvalget.  

 

Prosess 

Det er positivt at målsettingene rulleres med faste intervaller. Av oversendelsen framgår det så langt 

fylkeskommunen kan se ikke hvilke parter som får saken til høring. En bred høringsprosess bidrar 

til god forankring av målsettingene. Det hadde vært ønskelig at en liste over alle høringsparter 

framgår av oversendelsesbrevet. Relevante høringsparter er alle vald og jaktfelt, nabokommuner og 

regionale myndigheter. Fauske har ingen formelle samarbeidsavtaler om elgjakt med 

nabokommunene, men i målsettingene vises det til samarbeidet Salten viltforvaltningsråd som arena 

for samordning.  

 

Planens formelle forankring i relevante lover og forskrifter er godt beskrevet, men fylkeskommunen 

savner en henvisning til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028.  

 

 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget 

Elg 

https://www.nfk.no/_f/p34/iee92b3c5-1c1d-4025-91f5-3f99e0ee0b43/regional_plan_for_hoestbart_vilt_og_innlandsfisk_2016-2028(1).pdf
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Fauske har relativt gode registreringer i hjorteviltregisteret helt siden 1987 i tillegg til arkiverte 

opplysninger helt tilbake oppstart av elgjakt i kommunen på 1960-tallet. Kommunen har derfor et 

godt, kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av elgstammen. Bestandsutviklingen i kommunens fem 

elgvald er godt beskrevet, inkludert virkningen av ulike tiltak som er gjennomført for å påvirke 

bestanden i ønsket retning. Dette varierer fra vald til vald utfra de lokale forholdene. Alle relevante 

data fra «Sett-elg»-skjemaene er presentert på en grei og oversiktlig måte. Spesielt illustrativt er det 

at flere parametre er sammenstilt med gjeldende kommunale målsettinger. 

 

Fauske kommune er også i den heldige stilling at trekkruter og vinterbeiter for elg er kartlagt. 

Oppgaver over fallvilt/påkjørsler viser store årsvariasjoner som forklares med varierende vær- og 

snøforhold. At påkjørselsdata er splittet på de enkelte fylkesveger og kommunale veger i 

kommunen gir grunnlag for å sette inn tiltak der det er størst behov. Det gjennomføres jevnlig 

kantrydding langs veg og bane i samarbeid med nabokommunene. Fylkeskommunen slutter seg til 

målsettingen om at dette fortsatt skal ha høy prioritet. 

 

Rådyr 

Bortsett fra jaktfeltet Nedre Valnesfjord og Fauskeeidet, som har en brukbar bestand av rådyr, er det 

små, lokale bestander flere steder i kommunen. Det jaktes i dag ikke rådyr i Fauske, men det 

arbeides for å etablere slik jakt, bl.a. på grunn av problemer med påkjørsler.  

 

Målsettinger 

For å sikre at målsettingene kan ivaretas på best mulig måte, bør en slik plan i størst mulig grad 

være allment forståelig og tilgjengelig. Målsettingene bør også være målbare. Målsettinger for 

elgstammens sammensetning på alder og kjønn er relatert til opplysningene fra «Sett elg», noe som 

gir grunnlag for en slik målbarhet.   

 

Det endelige vedtaket bør formidle målsettingene på en tydelig og klar måte. På bakgrunn av dette 

anbefaler fylkeskommunen på generelt grunnlag at målsettingene skilles ut i dokumentet. Det har 

man langt på vei lyktes med i denne planen, der målsettingene utgjør et eget kapittel som avslutter 

dokumentet. Det er spesielt positivt at målsettingene er splittet opp for hvert enkelt av kommunens 

5 elgvald. 

 

Kommunen anbefaler at det utføres beitetaksering i løpet av planperioden, noe fylkeskommunen 

støtter. En slik taksering kan med fordel samordnes med en eller flere nabokommuner. 

 

For å gjøre planen enda mer tilgjengelig kan det være en tanke å lage en kortversjon som f.eks. 

omfatter kap. 11 – kommunens egne målsettinger sammen med sentrale data for jegerne, som f.eks. 

minsteareal, bruk av 50 %-regelen, aktuelle tidsfrister, osv. 

 

Annet 

Fylkeskommunen anser at Fauske kommune gjør et gjennomgående godt og kunnskapsbasert arbeid 

med hjorteviltforvaltning. De formelle kravene til målsettinger for hjorteviltforvaltningen er godt 

ivaretatt i forslaget. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
 

 
 



Klungset Utmarkslag 

Tjeldveien 10, 

8207 Fauske 

Dato 05.04.2018. 

 

Innspill på høring – Hjorteviltforvaltningen. 

Beitegrunnlag – vinterbeite. 

Vi er klar over at det er forsøkt gjennomført taksering av vinterbeitegrunnlaget for å finne balanse 

mellom tilgangen på vinterbeite og riktig størrelse på elgstammen i kommunen. 

Vi tror at med å ha et stort antall ukvalifiserte personer til å gjøre dette arbeidet, så vil det være så 

mange usikkerhetsmomenter i det resultatet som kommer ut av en slik prosess, at det ikke kan være 

et forsvarlig fundament å bygge forvaltningen på. 

Vi vil derfor å foreslå at det søkes om statlige midler til finansiering av et forskningsprosjekt som 

gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Innlandet avdeling Evenstad. Prosjektet kan gjennomføres 

med studenter. 

Målsetting for prosjektet. 

Fastlegge beitegrunnlaget på en faglig forsvarlig måte i hele kommunen. 

Anbefale normalstørrelse på elgbestanden i de forskjellige beiteområdene 

Foreta elgtelling fra helikopter for å få fastlagt eksisterende bestand. 

Anbefale tiltak for å få bygget opp vinterbeite i områder som er nedbeitet 

Foreslå tiltak for å få elgbestanden og beitegrunnlaget i balanse. 

Få undersøkt elgens vandring mellom de forskjellige beiteområdene i forhold til årstidene 

Prosjektet må gå over flere år, slik at effekten av gjennomførte tiltak kan måles og evalueres slik at 

korrigerende tiltak kan gjennomføres 

 Med hilsen 

Klungset Utmarkslag 

Per-Arnt Nilsen 

Leder. 

 



Fra: Bård Johan Furnes <bardfurnes@gmail.com> 
Sendt: tirsdag 17. april 2018 07:56 
Til: Hilde Holtan 
Emne: Re: 18/4859 Høringsbrev - rullering av kommunale målsettinger for 

hjorteviltforvaltningen 2018 - 2020 
 
Hei.  
 
Synes plan ser bra ut. Ingen kommentarer.  
Godt jobba 😄😄 

Bård Johan Furnes 
Tlf 907 344 07 
 
23. mar. 2018 kl. 11:38 skrev Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no>: 

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 
  
Se vedlegg. 
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Kommentar til høringsutkast 

Målsettninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018-2020 

Nedrevann/Øvrevann bestandplanområde 

Kommentar til punkt 11.2 nr 10 s 28: 

1. Når man først sier at valdene i størst mulig grad bør benytte jaktperioden for å utøve 

best mulig forvaltning så er dette en grei ideell målsetting. Det blir da uklart hva som 

menes når man avslutter punktet med å si at «valdene oppfordres til å gjennomføre og 

avslutte jakta så tidlig som mulig». Hvis man her tenker på at jakta bør holdes 

innenfor den gamle jakttida så bør man finne en formulering som dekker dette; 

«valdene oppfordres til å avslutte jakta før snøen vanligvis kommer i de enkelte 

områdene.» Eller noe lignende. 

2. Det sies i samme punkt at den tildelte kvote bør tas ut i sin helhet. Når kommunen 

satte ned minstearealet for flere områder fulgte det med et skriv som sa at man ikke 

MÅTTE ta ut alt som man hadde mulighet til. Det var driftsplanstyret i de enkelte 

planområdene som bestemte avskytning ut fra de rådende forhold. Vi synes at man bør 

beholde denne formulering, eller så virker det som om man på et vis fratar de enkelte 

vald det forvaltningsansvar man fikk når man innførte driftsplaner. 

Kommentar til punkt 11.2 nr. 11 s 28 

 Det skal føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt fortløpende og hver dag under

 jakta. Vi har tidligere understreket at det er flere områder i vårt vald som ikke har

 dekning. Det bør da etterstrebes en formulering som viser at man har forståelse for

 disse feltenes problem. F.eks: «Det skal føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt

 fortløpende så fort de enkelte jaktfelt har anledning til det, f. eks en gang i uken.» 

 

For Nedrevann/Øvrevann bestandplanområde 

Peder Strømme, John Strøm, Frank Hjemgam 

04.04.2018 
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Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i Jakobsbakken, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 d innvilges dispensasjon fra bestemmelsene 
i reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.1.17 for bruksendring av «Fira» i Jakobsbakken fra 
fritidsbolig til næringsformål som omsøkt. 
 
I medhold av § 2.2 kulepunkt 6 i reguleringsbestemmelsene for Jakobsbakken innvilges søknad om 
restaurering av fasaden på «Fira» på følgende vilkår: 

· Nytt panel må være kopi av det opprinnelige. Kledning fra 1956 må rives forsiktig, og om 
mulig, gjenbrukes på et par av veggene. 

· Vinduene må utseendemessig være kopier av de originale fra 1956. 
· Detaljer som vindusomramming, hjørnekasser mv. må utføres som opprinnelig. 
· Skifertak må gjenbrukes i sin helhet. 

 

 
Vedlegg: 
13.03.2018 119/1/453 - Fjellfarer Eiendom AS - Søknad om tillatelse til tiltak - 

Bruksendring 
1376161 

22.03.2018 Nordland fylkeskommune - Uttalelse -  FIRA Jakobsbakken - Gbnr 119/1/453 1377174 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378760 

13.04.2018 Vedlegg til søknad om bruksendring 1378763 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378761 
 
Sammendrag: 
Fjellfarer Eiendom AS har kjøpt fritidsboligen «Fira» som står på G.nr. 119/1/453 i Jakobsbakken. 
Bygningen inneholder 2 boenheter, en i hver etasje. 
Søker ønsker å benytte bygningen som utleieenhet. Videre søkes det om tillatelse til utvendig 
renovering. Saken er forelagt Nordland Fylkeskommune for uttalelse.  
 
Saksopplysninger: 
Fjellfarer Eiendom AS søker om bruksendring av «Fira» fra fritidsbolig til næringsformål, samt tillatelse 
til renovering/skift av bordkledning, vinduer og tak. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fjellfarer Eiendom AS har ervervet eiendommen med formål for å drive med utleie av leilighetene. 
Selskapet har ulike aktiviteter innen turisme og friluftsinteresser i området.  
Omsøkte hus ligger inne i klyngen av hus som er regulert til næringsformål, slik at bruksendring av Fira til 
næringsformål ikke ansees som en vesentlig tilsidesetting av bestemmelsene da dette området allerede 
er avsatt til næringsformål. 
Nordland Fylkeskommune har, i epost av 11.04.2018, ingen motforestillinger til denne bruksendringen. 



 
 
I forbindelse med overtakelsen av bygget vil det være behov for parkering. I området er det tre store 
parkeringsplasser. To er lokalisert like før innkomsten til området, og den tredje mellom Coopen og 
Lasarettet. 
Søker nevner en fjerde parkering, ved siden av Titanic. Det må presiseres at denne plassen er regulert til 
felles ballplass/lekeområde, og ikke kan benyttes til parkering. 
Antall parkeringsplasser tilgjengelig tatt i betraktning ansees dette som tilstrekkelig, da gjester kan 
benytte seg av plassene ved innkomsten til området. 
På bakgrunn av ovennevnte anser kommunen at vilkårene for å gi dispensasjon til bruksendring som 
omsøkt er til stede. 
 
Videre søkes det om tillatelse til restaurering av bygget utvendig. Søker har selv forelagt saken til 
Nordland Fylkeskommune. Kommunen har mottatt uttalelsen datert 22.03.2018. 
Eksisterende kledning er ifølge søker i så dårlig forfatning at denne må skiftes. Kopi av original kledning 
benyttes. 
Eksisterende vinduer er av type husmorvinduer. Disse er tenkt byttet ut til originalt utseende fra 1956. 
Utbygget mot vest rives. Dette var ifølge søker ikke oppført i 1956 og vil dermed fjernes, og vindu 
innsettes slik som det var opprinnelig. 
Omramminger utføres slik som opprinnelig. 
På grunn av lekkasje på taket, må undertaket repareres. Eksisterende skifertak løftes av og gjenbrukes. 
 
Tiltaket er i tråd med Nordland Fylkeskommunes uttalelse. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Uttalelse: "FIRA" Jakobsbakken, 8230 Sulitjelma. G-/B.nr. 119/1/453 Fauske 

kommune   

Vi viser til oversendelse av 09.03.18 vedrørende ovennevnte tiltak. Det ønskes en uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune.  

 

Bygningen er oppført i 1956 etter at den opprinnelige bygningen fra 1896 ble revet i 1955. 

Nåværende bygning er følgelig ikke oppført i Sefrak-registeret (årsgrense år 1900). 

 

Det foreligger reguleringsplan for området. Samtlige bygninger, med unntak av garasjer, er regulert 

som hensynssone (bevaring kulturmiljø) etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-6. 

 

Denne eiendommen er i reguleringsbestemmelsene benevnt FrB-17-Fira og hvor det heter i § 2.3.17 

at «Bygningen opprettholdes som fritidsbolig med inntil 2 boligenheter». 

I fellesbestemmelsenes § 2.2 heter det  

 
«Alle gjenoppbygginger, utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på 

ytterpanel, karmer etc. skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg til 

godkjenning. Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens 

kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes vedtak. 

 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med gjenoppføring av bygningen» og videre 

at «Eksisterende bygninger kan bygges om og brukes til fritidsboliger i den utstrekning som fremgår av bestemmelsene 

under: 

 
o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig 

utseende skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik 

dokumentasjon ikke kan fremskaffes, legges beskrivelsene av de enkelte 
bygninger, slik de fremgår av bestemmelsene nedenfor, til grunn. 

 

o Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og 
utseende enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres til en tidligere tilstand. 

Tiltakshaver skal så langt det er mulig dokumentere hvordan bygningen 

tidligere har sett ut, og hvordan bygningsdetaljer har vært utført. Dette legges 
til grunn for gjennomføring av det nye tiltaket. 

Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 

utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, 
overflatebehandling og fargesetting på stedet. 

 

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 
vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er mulig, 

bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter 
opprinnelig mønster. 
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o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig 

taktekking bevares der det er mulig. 

 
o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Terrasse på 

bakkenivå tillates oppført i trematerialer i en størrelse som ikke skal overstige 

20 % av bygningens grunnflate. Parabolantenner tillates montert på husene, 
men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. Gjerder tillates ikke oppsatt.» 

Sitat slutt. 

 

Bygningen ønskes totalrehabilitert for utleie på helårsbasis, som innebærer: 

 

 Riving all kledning og vinduer (dører?) utvendig og innvendig. 

 Riving overbygg mot V. 

 Etterisolering inn- og utvendig hhv 50 og 100 mm. 

 Ny kledning utvendig og innvendig. Utvendig som tidligere type. 

 Etablering av trefags vindu mot nord. 

 Nye torams vinduer uten løse sprosser. 

 Yttertak demonteres, deler av eksisterende taktro og sperrer repareres, etterisoleres, 

gjenbruk av eksisterende skifertak. 

 

Vi har ikke mottatt noen formell søknad om tiltak / evt. dispensasjon. Det er opplyst at saken er 

redegjort for hos Fauske kommune og at tiltaket ikke anses søknadspliktig av kommunen. Nordland 

fylkeskommune er ikke uten videre enige i dette. 

Selv om tiltakene er innenfor rammen av hva som er tillatt i reguleringsplanen, betyr ikke dette, 

etter vårt skjønn, at bestemmelsene i pbl § 20-1 bokstav b kan tilsidesettes. Bestemmelsene i  

§ 20-5 gjelder tilsvarende. Tiltaket kan ikke karakteriseres som mindre. Det skal også rives et 

tilbygg som kan være opprinnelig. Det vil si at tiltaket ikke er i samsvar med plan jf. § 20-5.  

 

Vi mener dette tilsier at saken bør behandles etter pbl § 20-1 b om søknadsplikt for et tiltak som 

innebærer vesentlig endring / vesentlig reparasjon. 

 

 

 

Til byggesaken vil Nordland fylkeskommune uttale følgende: 

 

For vindfanget krever bestemmelsene strengt tatt at dette gjenoppbygges. Vi mener allikevel at dette 

ikke medfører noen vesentlig endring av kulturminneverdiene for bygningen og vil foreslå for 

Fauske kommune at dette aksepteres og at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på 

dette punktet. Dersom vindfanget ikke opprinnelig var en del av bygningen i 1956 (ukjent for oss), 

så vil det ikke være nødvendig med dispensasjon. 

 

For de beskrevne tiltakene for øvrig, innebærer dette, med unntak av takskifer, at alt skal skiftes ut. 

Vi vil anbefale at nåværende kledning, dersom dette er originalkledningen fra 1956, rives forsiktig 

og, om mulig, gjenbrukes på et par av veggene (siden det vil bli brekkasje og noe panel er 

råteskadd.) Ny panel bør være kopi av eksisterende; dersom dette er originalkledningen fra 1956. 

Vinduene bør utseendemessig være kopier av de originale fra 1950-tallet. Vi har imidlertid ikke sett 

dokumentasjon på dette. jf. fellesbestemmelsene § 2.2 kulepunkt 7. For øvrig bør all detaljering som 

vindusomramminger, hjørnekasser mv. utføres som opprinnelig. 

 

Dersom ovennevnte følges, har Nordland fylkeskommune ingen merknader for øvrig til saken. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Egil Murud 

       spesialrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Gode Byggråd AS v/ Fred-Gunnar Johansen   

 

Kopi til:    

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Mona Lill Mosti Froskedamsveien 7 8230 SULITJELMA 
 

 
 



Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Sendt: 11. april 2018 08:58 
Til: Arn Kyrre Jakobsen; Geir Davidsen 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei, 
 
Ja, da er vi enige. Jeg regnet vel egentlig med at det var litt mer omfattende enn hva dere var opplyst 
om, men det var det konsulenten sa, slik jeg oppfattet det. 
 
Og ja, dere kan betrakte uttalelse som gitt fra Nordland fylkeskommune. Jeg burde vel ha skrevet 
«forhåndsuttalelse» i overskriften. Med mindre dere har fått inn nye opplysninger, trenger dere ikke 
sende saken hit nå. 
 
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:46 
Til: Geir Davidsen <geidav@nfk.no>; Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei. 
Jeg skal behandle saken fra Fjellfarer Eiendom AS angående restaureringen der. 
Nå må det presiseres at til kommunen ble tiltaket beskrevet som kun en innvendig renovering. Derav 
vurdering om fritak fra søknadsplikten. 
Tiltak slik som beskrevet i søknaden fra Fjellfarer Eiendom AS er helt klart søknadspliktig med krav til 
høring hos Fylkeskommunen. 
 
Nå har kommunen mottatt Deres brev av 22.03.2018. 
Kan jeg anse dette som et svar på et normalt høringsbrev? 
Spørsmålet bunner ut i tidsfrist til kommunens planutvalg møte 23.04.2018. 
 
 
 
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

mailto:egimur@nfk.no
sip:egimur@nfk.no
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mailto:geidav@nfk.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f69i2-0000Cc-3M&i=57e1b682&c=6EyjXsLHWKzrCQMan69Xd-62jK0RZcAm0DV9aZbDYSKrN06-aoyRPdK-Dogc5hqm38f_aQ7xGFwxK3nX6JmANHx94AZQOy_RBWolZO0f8tsqUeCP_Q-agiiKUP5ajLSkVG8oRTsEhzPtPhdmMrVHfeTU34xcSBeuC6PwHFDKWEH82JZXgAyqgBXg3ZHeOa7U40P4HKy0-Odh2sVungEdjg


 
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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Til Fauske kommune

Planutvalget

8200 Fauske 	 	 	 	 	 


Vedlegg til søknad av 12.03.18 

Saken gjelder bruksendring samt utvendig restaurering av Messa på 
Jakobsbakken. 

Følgende ønskes utført av restaurering:


1.

Ny kledning utvendig. Skifte av utvendig bordkledning. Eksisterende er i så dårlig 
forfatning at vi ønsker å skifte denne til nøyaktig samme. Dette pga råteskader og at man 
ikke klarer å få malingen til å feste seg. Vi vil benytte samme røde fargen som opprinnelig. 
Etterisolering inn- og utvendig hhv 50 og 100 mm.  

2.

Bytte av vinduer. Vi ønsker å bytte eksisterende husmorvinduer til vinduer av original 
utseende/fasong fra 1956. 


3.

Riving overbygg mot vest.  
Utvendig tilbygg/vorte ønskes fjernet da denne ikke var der fra det opprinnelige bygget. 
Innsetting av vindu i stedet slik at det blir som originalt. 


4.

Utvendig omramming ønskes utført slik det var i 1956. 


5.

Yttertak demonteres, deler av eksisterende taktro og sperrer repareres, etterisoleres,  
gjenbruk av eksisterende skifertak.  
På grunn av lekkasje i tak må dagens undertak skiftes. Det betyr at takstein må løftes av, 
nytt undertak må legges før taksteinen legges tilbake.


Håper på positiv behandling av søknaden.


Mona Mosti

Daglig leder i Fjellfarer Eiendom AS. 




Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Sendt: 11. april 2018 12:37 
Til: Arn Kyrre Jakobsen 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei, 
  
Det har vi ingen motforestillinger til. Det viktigste for oss er at verneverdige bygninger brukes og 
vedlikeholdes. 
Trenger dere egen uttalelse fra oss på dette eller holder det med denne meldingen? 
  
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 
 
 
Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
  
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 11:40 
Til: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
  
Hei igjen. 
Dere tok ikke stilling til spørsmålet om bruksendring fra fritidsbolig til næringsformål. 
Har du synspunkt på det?  (Krever dispensasjon). 
  
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  
  
  
Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:58 
Til: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>; Geir Davidsen <geidav@nfk.no> 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
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Hei, 
  
Ja, da er vi enige. Jeg regnet vel egentlig med at det var litt mer omfattende enn hva dere var opplyst 
om, men det var det konsulenten sa, slik jeg oppfattet det. 
  
Og ja, dere kan betrakte uttalelse som gitt fra Nordland fylkeskommune. Jeg burde vel ha skrevet 
«forhåndsuttalelse» i overskriften. Med mindre dere har fått inn nye opplysninger, trenger dere ikke 
sende saken hit nå. 
  
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
  
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:46 
Til: Geir Davidsen <geidav@nfk.no>; Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
  
Hei. 
Jeg skal behandle saken fra Fjellfarer Eiendom AS angående restaureringen der. 
Nå må det presiseres at til kommunen ble tiltaket beskrevet som kun en innvendig renovering. Derav 
vurdering om fritak fra søknadsplikten. 
Tiltak slik som beskrevet i søknaden fra Fjellfarer Eiendom AS er helt klart søknadspliktig med krav til 
høring hos Fylkeskommunen. 
  
Nå har kommunen mottatt Deres brev av 22.03.2018. 
Kan jeg anse dette som et svar på et normalt høringsbrev? 
Spørsmålet bunner ut i tidsfrist til kommunens planutvalg møte 23.04.2018. 
  
  
  
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6800     
 Arkiv sakID.: 16/11633 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
063/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
119/1 Statskog - søknad om fradeling av areal til parkering Sjeidehusbakken 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 
Fauske kommune ber Statskog sende ny søknad om fradeling areal til parkeringsformål. 
 
Saken fremmes direkte til politisk behandling uten forutgående delegert vedtak. 
 
Fauske kommune dekker kostnadene med utarbeidelse av ny søknad, saksbehandling om 
fradelingen og oppmåling. 
 

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Oppfølgingsreferat 14 desember 1380529 

04.05.2018 Sjeidehusbakken 12 - parkeringsareal 1380531 

04.05.2018 3D_presentasjon 1380532 

04.05.2018 Plan_Sulis 1380533 
 
Sammendrag: 
 
Saken har tidligere vært opp i planutvalget 7. september 2017 sak 088/17. 
Enhet Plan/utvikling fikk saken til ny behandling med sikte på å få til en god løsning for partene. 
 
Saksopplysninger: 
 
Plan/utvikling avholdt møte med Statskog, enhet VVA og tiltakshaver med sikte på å utarbeide et 
arbeidsprogram med sikte på å få til en løsning. Referat vedlagt. 
Klageren – Wenche Spjelkavik - har i epost meddelt at klage er levert til Fylkesmannen og at hun ikke har 
forandret mening i saken. Det har således ikke lykkes å få til et møte med innklager for å presentere 
utkastet som er utarbeidet. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Tidligere vedtaks lyder:  På bakgrunn av at vedtak 38/17, der klagen bli tatt til følge, ble fattet på 
feilaktig grunnlag velger utvalget å oppheve vedtak 38/17 og la admininstrasjonen utrede saken med 
sikte på å få til en god løsning  for partene. 
Dersom ikke enighet oppnås oversendes saken planutvalget for endelig behandling. 
 
Planutvalget har opphevet sitt tidligere vedtak og meddelt det til klager. Administrasjonen har innkalt til 



møte med kjøper av arealet, grunneier Statskog og Fauske kommune VVA. Partene har i fellesskap 
funnet frem til en løsning som ivaretar brøyteproblematikk, oppstillingsområde for avfallsdunker og 
utvidelse av areal for vendeplass. Tiltaket medfører flere endringer enn hva den innsendte søknad om 
fradeling opplyser. Det er mangelen på utsendt nabovarsel i forbindelse med søknad om fradeling som 
er innklaget og opphevet. Saksbehandler leser den mottatte epost fra Wenche Spjelkavik som at det 
ikke er forhandlingsrom for en løsning. 
 
Tiltaket, løsningsforslaget som foreligger, er av en slik karakter at nabovarsel må sendes i henhold til 
Plan- og bygningslov. For å sikre at saksbehandlingen er i overensstemmelser med lovgivning bør 
prosessen med fradeling startes på nytt med ny søknad om fradeling med nabovarsel om hva tiltaket 
medfører. Da må det opplyses at tiltaket er en dispensasjon fra gjeldene arealplan med underretning om 
hvilke andre forhold som berøres og hvordan mottatte bemerkninger er ivaretatt i løsningsforslaget. Det 
er å anta at nabovarselet vil avstedkomme bemerkning/protest fra nabo. Saksbehandler har da mulighet 
til å gjønnomføre en ordinær saksbehandling som fremlegges til politisk behandling, jmf. tidligere 
vedtak. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møtereferat
Sjeidehusbakken

Dato: 22.12.2017

1

Møtested: Adm.byggFauske kommune

Møtedato/tid: 14 desember 2017, klokken 0900 - 1030

Tilstede: Morten Selnes, Jan Nilsen
Frank Zahl, Georg de Besche dy

Forfall: Rune Reisænen

Referent: Georg de Besche dy

Referatet sendt som e-post til deltagere og Rune Reisænen.

Agenda
Oppfølging vedtak 088/17 Plan- og utviklingsutvalg

Kort oppsummering av saken ved GdeB innledet møte.

Vedtaket som foreligger har gjort saksbehandler til en slags meglerrolle i
uenigheten om bruk og berettigelsen til overtagelse av et mindre areal eid av
Statskog.

Etter gjennomgang av saken og klagers innvendinger til fradeling kom
møtedeltagere frem til følgende arbeidsoppfølging;

1) Morten Selnes utarbeider en skisse for område som viser sted for plassering
av avfallsdunker, utvidet T-kryss egnet som snuplass tyngre kjøretøy,
parkeringsanvisning for ønsket fradelt areal og mulighet for annen parkering.

2) Statskog aksepterer utnyttelse av et areal utover omsøkt fradeling 200m2 for
annen parkering, utvidelse av kryss til snuplass og areal nødvendig fra
fyllingsfot til topp.

3) Fauske kommune har påtatt seg kostnader i forbindelse med fradeling og
oppmåling.

4) Nødvendig tilpasning i arealplan ivaretas av Fauske kommune
5) Skisse for løsningsforslag utarbeides av Morten Selnes, antatt klart til medio

januar 2017.
6) Skisseforslag tas opp i eget møte med beboere/innklagere.
7) Fauske kommune følger opp med muligheter for tilgjengelige

oppfyllingsmasser

Fauske 22 desember 2017

Georg de Besche dy
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6280     
 Arkiv sakID.: 18/605 Saksbehandler: Hilde Holtan 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
064/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd og avløsertilskudd pga 
brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet - org. nr. 975355489 Lars Erik 
Navjord 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunen finner ikke at det er kommet nye og avgjørende momenter i saken og tar dermed ikke 
klagen til følge. 
 
Kommunen opprettholder vedtak i sak 80/18 der søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og 
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017 for foretaket, org.nr. 975355489, Lars Erik 
Navjord, avkortes med kr. 40.000,-. 
 
Avkortingen skjer i det samlede tilskuddet for 2017, jfr Forskrift om produksjons- og 
avløsertilskudd i jordbruket § 11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd etter Forskrift om hold av svin §§ 18, 20 og 21.  
 

 
Vedlegg: 
08.02.2018 Tilsynsrapport - Forhåndsvarsel av vedtak 1372783 

03.05.2018 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1380361 

21.02.2018 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 975355489 - Lars Erik 
Navjord 

1373601 

21.02.2018 Kopi av tilsvar til Mattilsynet 1374090 

21.02.2018 Tilsvar - tilsynsbrev - Mattilsynet 1374091 

21.02.2018 Uttalelse til varsel om tiltak 1374092 

21.02.2018 Daglig sjekkliste Furutun gård 1374093 

21.02.2018 Svar på forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1374094 

22.02.2018 Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - kopi av brev til Lars Erik 
Navjord 

1374390 

06.03.2018 Angående forhåndsvarsel om avkortning av produksjonstilskudd 1375376 

08.03.2018 Sak Lars Erik Navjord 1375377 

22.03.2018 Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 1376791 

03.05.2018 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 975355489 - Lars Erik 
Navjord 

1380362 

03.05.2018 Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 1380366 
 
 
Saksopplysninger: 
Viser til søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd for året 2017, forhåndsvarsel om avkorting 
av tilskudd datert 09.02.2018, svar på forhåndsvarsel fra Navjord, kopi av tilsvar til Mattilsynet fra 
Navjord, vedtak om avkorting av tilskudd. I tillegg vises til Mattilsynets rapport samt bekreftelse på 
etterkommet varsel om vedtak. 
 



Kommunen fattet vedtak om avkorting av produksjonstilskudd og avløsertilskudd, i delegert sak 080/18 
for Plan- og utviklingsutvalget den 21.02.2018, pga brudd på dyrevelferdslovgivningen. 
 
Lars Erik Navjord har gjennom sin advokat, Torill Valla i Nord Advokatfirma, gitt uttalelse til 
forhåndsvarsel om avkorting av produksjonstilskudd datert den 02.03.2018. Denne uttalelsen er i 
ettertid omdefinert til klage på kommunens vedtak av 21.02.2018. 
 
I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 «Avkorting ved regelverksbrudd» 
heter det: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med 
annet regelverk for jordbruksvirksomheten, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller 
foretaket avkortes». 
 
Når det er konstatert regelverksbrudd gir bestemmelsene i § 11 hjemmel til å fatte vedtak om av 
korting. 
 
Landbruksmyndighetene forholder seg til Mattilsynet som vedtaksmyndighet for dyrevelferdsområdet. 
Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverk for dyrevelferd skal kommunen, som vedtaksmyndighet 
for produksjons- og avløsertilskudd, vurdere trekk i tilskudd som foretaket har søkt om. Det utgjør ingen 
forskjell om det dreier seg om pålegg om oppretting av forhold i en saks innledende fase eller det 
gjelder et endelig vedtak. 
 
Mattilsynet foretok et varslet tilsyn hos foretaket til Navjord den 07.12.2017 der det ble konstatert 3 
ulike avvik/ brudd på Forskrift om hold av svin. Mattilsynet bekrefter i brev datert 21.02.2018 at 
forholdene er rettet opp slik at videre vedtak om pålegg ikke blir gitt. 
 
Torill Valla i Nord Advokatfirma hevder i sin uttalelse til kommunen at hennes klient har fått altfor kort 
frist til å gi uttalelse på forhåndsvarselet fra kommunen. Brevet var datert 09.02.2018 og Valla sier at 
Navjord mottok dette 13.02.2018 med en frist for uttale til 15.02.2018.  
 
Til dette kan kommunen bemerke følgende: 
Forhåndsvarslet var datert 09.02.2018 og ble sendt ut pr. epost til Navjord og skulle dermed kunne nå 
fram samme dag. I brevet står det at frist for uttalelse var 23.02.2018 noe som etter kommunens 
mening er tilstrekkelig. Hvis foretaket hadde bedt om noe lengre svarfrist ville kommunen innvilget 
dette. Advokat Valla sender uttalelse til kommunen som er datert 02.03.2018, og kommunen har 
akseptert denne som klage på vedtak om avkorting av tilskudd. 
 
Store deler av innholdet i Advokat Vallas uttalelse/ klage dreier seg om Mattilsynets tilsyn og innhold i 
tilsynsrapport datert 05.02.2018. 
 
Til dette vil kommunen bemerke: 
Når det gjelder anførsler til Mattilsynets gjennomføring av tilsynet den 07.12.2017 har ikke kommunen 
myndighet til å overprøve de tiltak og vurderinger Mattilsynet gjør. Dette betyr at kommunen ikke tar 
stilling til de anførsler i uttalelsen/klagen som gjelder Mattilsynet. 
 
Til sist i uttalelsen/ klagen bemerker advokat Valla: «Dyrevelferdsloven § 11 om avkorting gir anvisning 
på en skjønnsmessig vurdering. Fauske kommune «kan» altså forta avkorting ved regelverksbrudd. Det 
er imidlertid vår oppfatning at det i nærværende sak ikke vil være grunnlag for å foreta avkorting , eller 
bør foretas avkoring, forholdene tatt i betraktning.» 
 
Kommunen vil her bemerke: 
Det er forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 som gir kommunen hjemmel 
til å foreta avkorting av tilskudd. Det er riktig at det er en skjønnsmessig vurdering om det skal foretas 



avkorting i tilskudd og hvilket nivå en skal legge seg på. 
 
Både sentrale og lokale landbruksmyndigheter ser alvorlig på brudd på dyrevelferdslovgivningen. 
Kommunen har utfra dette og med hjemmel i forskriftens § 11 foretatt en skjønnsmessig vurdering der 
en har kommet fram til at det skal foretas avkorting i tilskuddet. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunens utmåling av avkorting er basert i hovedsak på opplysningene vi har mottatt fra Mattilsynet, 
samt tilbakemeldinger fra Navjord og tidligere historikk. 
 
Dyreeier (foretaket) er ansvarlig for å følge regelverket for dyrevelferd og sørge for at dyrehelsen blir 
godt nok ivaretatt av faglig kompetent personell og at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske 
løsninger som brukes til dyr er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. 
 
Kommunen kan ikke overprøve Mattilsynets vurderinger ved brudd på dyrevelferdslovgivningen. 
 
Ved utmålingen av avkortingens størrelse har kommunen lagt vekt på følgende momenter i saken: 

· Flere forskjellige brudd på forskrift om hold av svin 
· Gjentakelse av samme brudd  
· Generell forbedring av forholdene i driftsbygningen 

 
I henhold til Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 kan kommunen 
avkorte hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket, dersom foretaket uaktsomt 
eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for 
jordbruksvirksomheten. 
 
De brudd på forskrift om hold av svin som Mattilsynet påpeker i sin Tilsynsrapport fra tilsynet 
07.12.2017 omhandler alle forhold som er gjentakende fra tidligere tilsyn hos foretaket. I 2017 
behandlet kommunen sak 155/17 som omhandlet forhold i perioden 2015 – vinteren 2017 med 
avkorting av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i landbruket der det ble vedtatt en avkorting i 
tilskudd som tilsvarte 60 % av det samlede tilskuddet. Dette ble stadfestet av Fylkesmannen i klagesak 
datert 09.10.2017. 
 
Kommunen har imidlertid merket seg at Mattilsynet mener at forholdene i grisefjøset er tydelig 
forbedret fra tidligere tilsyn, selv om det fremdeles er noen utfordringer igjen. De avvikene som ble 
avdekket under tilsynet ble lukket i løpet av vinteren 2018. 
 
I og med at Navjord har gjort tiltak og endret sine rutiner mener kommunen at det ikke er grunnlag for å 
avkorte med 60 %  slik som i 2017. Kommunen finner det imidlertid riktig å foreta en avkorting av 
tilskudd da det fremdeles, etter flere tilsyn hos foretaket gjennom lengre tid, registreres avvik etter 
dyrevelferdslovgivningen. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering har kommunen kommet fram til en 
avkorting på kr. 40.000,- av det samlede produksjons- og avløsertilskuddet for 2017. Dette tilsvarer i 
underkant av 5.5 % av det samlede tilskudd.. 
 
Det er etter kommunens mening ikke framsatt nye momenter i saken som tilsier at klagen skal tas til 
følge. Hovedpunktene i klagen går på forhold som omhandler Mattilsynet og deres myndighetsområde 
og kommunen vil derfor ikke ta stilling til disse. 
 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





















 
 
 
 

Dato:  09.02.2018 
Vår ref.: 18/2505 

Deres ref.:  
Saksb.: Hilde Holtan 

Enhet Plan/Utvikling 
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Lars Erik Navjord 
Holtanveien 411 
8200 FAUSKE 
 

 
 
 

Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 
 
 
Viser til din søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid for 2017, samt Mattilsynets Tilsynsrapport datert 05.02.2018. 
 
Mattilsynet har ved sitt tilsyn 07.12.2017 funnet flere brudd på Forskrift om hold av svin. 
Noen av bruddene er gjengangere og ble påpekt også ved Mattilsynets tilsyn i 2016 og 2017. 
Kommunen fattet da vedtak om avkorting og Fylkesmannen stadfestet vedtaket etter klage 
fra foretaket. 
 
Kommunen vurderer å avkorte utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for 2017. 
Tilskuddet kan avkortes opptil 100%. 
 
Det er et vilkår for å være berettiget produksjons- og avløsertilskudd at en overholder de 
lover og regler som gjelder for jordbruksproduksjon. Viser til Forskrift om produksjonstilskudd 
og avløsertilskudd i jordbruket §11 Avkorting ved regelverksbrudd: «Dersom foretaket 
uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for 
jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket 
avkortes». 
 
Saken skal være tilstrekkelig opplyst før kommunen fatter vedtak, jf Forvaltningslovens § 17, 
der foretaket/ søker gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Frist for uttalelse settes til 
23.02.2018. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Hilde Holtan 
Enhetsleder Plan/Utvikling Fagleder landbruk og vilt 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 8002 BODØ 



 
 
 
 

Dato:  21.02.2018 
Vår ref.: 18/2808 

Deres ref.:  
Saksb.: Hilde Holtan 

Enhet Plan/Utvikling 
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Lars Erik Navjord 
Holtanveien 411 
8200 FAUSKE 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
 
 

Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 
975355489 Lars Erik Navjord 
 
 
Saksutredning: 
Viser til deres søknad om produksjons- og avløsertilskudd for året 2017, Mattilsynets tilsyn 
hos foretaket 07.12.2017 med tilsynsrapport av 05.02.2018, kommunens forhåndsvarsel av 
09.02.2018 og deres epost av 14.02.2018 med kopi av tilsvar til Mattilsynet dat. 15.02.2018. 
 
I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 «Avkorting ved 
regelverksbrudd» heter det: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har 
drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler 
av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes». 
 
Bestemmelsen har som formål å påvirke foretaket til å legge om til en lovllig drift, samt hindre 
at ulovlig drift støttes, selv om regelverksbruddet ikke skjer på tilskuddsmyndighetenes 
ansvarsområde. Bestemmelsen er viktig for å sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes på en 
forsvarlig måte. 
 
Når Mattilsynet har konstatert regelverksbrudd gir bestemmelsen i § 11 hjemmel til å fatte 
vedtak om avkorting. 
 
Landbruksmyndighetene forholder seg til Mattilsynet som vedtaksmyndighet for 
dyrevelferdsområdet. Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverk for dyrevelferd skal 
kommunen, som vedtaksmyndighet for produksjons- og miljøtilskudd, vurdere trekk i tilskudd 
som foretaket har søkt om. Det utgjør ingen forskjell om det dreier seg om pålegg om 
oppretting av forhold i en saks innledende fase eller det gjelder et endelig vedtak. 
 
Kommunen kan ikke overprøve vedtak fra Mattilsynet. 
 
Mattilsynet har foretatt flere tilsyn hos foretaket i årene 2015 – vinteren 2017 og det ble 
konstatert flere brudd på regelverket der de fleste ble vurdert av Mattilsynet som alvorlige. 
Disse avvikene ble lukket våren 2017. Kommunen foretok en avkorting av produksjons- og 
avløsertilskuddet for januar 2017 på 60 % av det totale tilskuddet. Vedtaket ble påklaget og 
kommunens vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Mattilsynet foretok et varslet tilsyn hos foretaket den 07.12.2017 for å se om 
dyrevelferdsreglementet blir ivaretatt, og har bl.a bemerket følgende: «Det er tydelige 
forbedringer i både inneklima (luft), renhold og bruk av sykebinger. Det generelle inntrykket 



 

 

av dyreholdet er bedret. Det er fortsatt utfordringer i deler av fjøset når det gjelder daglig 
renhold og bruk av strø og tildeling av rotemateriale». 
 
Mattilsynet har etter siste tilsyn konstatert 3 avvik/ brudd på Forskrift om hold av svin. 
 
Det første regelbruddet gjelder pålegg om å isolere syke griser fra de andre grisene og ved 
behov isolere enkeltindivider i en egen sykebinge, jfr. Forskriftens § 18 vedrørende syke og 
skadde dyr. Det har ved tidligere tilsyn også vært fattet vedtak vedrørende sykebinger og 
fokus på syke dyr. 
 
Det neste regelbruddet gjelder pålegg om godt renhold i dyrerommene, jfr. Forskriftens § 20 
vedrørende renhold. Det skal være rent og strødd i alle bingene. Dette har også vært påpekt 
tidligere. 
 
Det tredje regelbruddet gjelder pålegg om tilgang på rotemateriale slik at grisene til en hver 
tid har noe å aktivisere seg med, jfr Forskriftens § 21. Også dette siste avviket har vært gjort 
vedtak om ved tidligere tilsyn. 
 
Foretaket har fått frist til 01.03.2018 til å oppfylle vedtakene. 
 
Foretaket har sendt epost til kommunen med kopi av foretakets tilsvar til Mattilsynets 
tilsynsrapport. Kommunen har ikke myndighet til å overprøve vedtak gjort av Mattilsynet og 
vil av den grunn ikke ta stilling til innholdet i tilsvaret. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunens utmåling av avkorting er hovedsakelig basert på opplysningene vi har mottatt 
fra Mattilsynet. Kommunen kan ikke overprøve Mattilsynets vurderinger og pålegg ved brudd 
på dyrevelferdslovgivningen. 
 
Kommunen har merket seg at Mattilsynet mener at forholdene i grisefjøset er tydelig 
forbedret fra tidligere tilsyn, selv om det fremdeles er noen utfordringer igjen. 
 
Ved utmålingen av avkortingens størrelse har kommunen lagt vekt på følgende momenter i 
saken: 

- Gjentakelse av samme brudd 
- Flere forskjellige brudd på forskrift om hold av svin 
- Generell forbedring av forholdene i fjøset 

 
Forrige gang det ble foretatt avkorting i tilskudd om produksjons- og avløsertilskudd var i 
forbindelse med januaromgangen 2017 der avkortingen ble satt i % av det totale tilskuddet 
for søknadsomgangen.  Etter den tid er søknad om tilskudd lagt om med 2 
søknadsomganger og 1 utbetaling pr. år, slik at å benytte samme utmålingmåte som sist vil 
komme til å bli urimelig overfor foretaket.  
 
Navjord har siden vinteren 2017 gjort tiltak og endret noe på rutiner for å bedre forholdene i 
grisefjøset. Han har kommet et godt stykke på vei i så måte selv om han fremdeles har 
utfordringer igjen både når det gjelder renhold, strø og håndtering av syke dyr. 3 brudd som 
også tidligere er fattet vedtak om ble konstatert ved siste tilsyn fra Mattilsynet. 
 
I skjerpende retning viser kommunen til at bruddene som er konstatert i Mattilsynets tilsyn 
den 07.12.2017 er også tidligere avdekket i tilsyn i årene 2015 – 2017. Flere og gjentakende 
brudd på Forskrift om hold av svin. Det må kunne forventes av en profesjonell 
næringsdrivende at regelverk for dyrevelferd overholdes. 
 



 

 

I formildede retning har kommunen merket seg at Mattilsynet påpeker at foretaket har 
forbedret forholdene tydelig i grisefjøset og at det generelle inntrykket av dyreholdet er 
bedret. 
 
Etter en samlet vurdering av bruddene på dyrevelferdslovgivningen setter kommunen 
avkortingen til kr.40.000,- av det samlede produksjons- og avløsertilskuddet for 2017. 
 
 
 
 
VEDTAK: 

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2017 for foretaket, org.nr. 
975355489, Lars Erik Navjord avkortes med kr. 40.000,-. Avkortingen skjer i det 
samlede tilskuddet for 2017, jfr. Forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i 
jordbruket § 11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere og gjentatt brudd, jfr. Forskrift om hold av 
svin §§ 18, 20 og 21. 
 
 

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

 

Rune Reisænen Hilde Holtan 
Enhetsleder Plan/Utvikling Fagleder landbruk og vilt 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 8002 BODØ 



Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 

Sendt: onsdag 14. februar 2018 23:38 

Til: Hilde Holtan 

Emne: Re: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

Vedlegg: Tilsvar tilsynsbrev MT.docx; Bilde (38).jpg; Bilde (39).jpg 

 

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS 

 

Hei, 
  
Her kommer kopi av svar til Mattilsynet på tilsynsrapport datert 5. Februar “ med utalelses 
frist 16 med vedlegg. 
Bilder ettersendes hvis ønskelig. 
Lurer på om du stopper hele produksjonstilskuddet eller om du kan utbetale noe. 
“ vanskelig og klare seg uten “  
  
Mvh Lars Erik Navjord 
  

From: Hilde Holtan  
Sent: Friday, February 9, 2018 3:06 PM 

To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

  

mailto:navjord@furutungaard.net


Lars Erik Navjord 

Holtanveien 411 

8219 Fauske                                                                           15.02.2018 

 

 

 

Mattilsynet Avdeling Salten 

v/ Gøril Moe Hagen 

 

Felles postmottak, Postboks 383 

2381 Brumunddal 

 

Tilsvar på deres tilsynsrapport 7. desember 2017 ” deres ref: 2017 /258953 

 

Jeg syns det er svært beklagelig at tilsynsrapporten mottas 2 måneder etter inspeksjon og 

uten dokumentasjon på påståtte mangler. Tidligere har jeg bedt om at de forhold som blir 

påpekt blir dokumentert. 

 

Tror vi har ulikt syn på hvordan regelverk skal forstås. Det er ikke ensartet tolking fra 

Mattilsynet når det gjelder hva som er nok mengde og type rotemateriale og strø. 

Det er et betydelig avvik i det som blir sagt på Bjerka og Mo fra Mattilsynet og det som blir 

lagt til grunn i tilsynsrapporter og vedtak jeg har mottatt når det gjelder nok mengde 

rotemateriell og strø. 

Jeg må nesten kunne få stole på og ta til etterretning den informasjon som blir gitt på 

fagmøter for svineprodusenter der Mattilsynet har foredrag med akkurat dette som tema. 

 

Ønsker meg derfor dokumentasjon på uttalelsen ” lite eller ingenting ” (fra rapporten 

7.12.2017). Dette for å avdekke hvem som villeder eller tolker feil med de konsekvenser det 

har.              

 

Kommentar til uttalelsen: ”Tilsynet var varslet på forhånd”  

 

Fikk følgende melding på telefon dagen før: (6.12.17) 

 

Hei. Mattilsynet her. Vi kommer for å ta ut pålagte MRSA på svin og urinprøve, 

fremmedstoffer på storfe i morgen. 

Hvilket tidspunkt passer for deg  

Vh Gøril M Hagen MT 

 

Det er ingen opplysninger om tilsyn i resten av kommunikasjonen på sms i forbindelse med 

prøveuttak.  Har hatt prøvetaking før uten at det har vært ” tilsyn med dyrevelferd ”. 



Jeg oppfattet meldingen som en beskjed om pålagte MRSA og urinprøve storfe og kan ikke 

se at tilsynet var varslet. Hadde det vært varslet ”tilsyn” kunne min kone som også er 

delaktig i driften, tatt seg fri noen timer fra jobb for og vært til stede. Jeg synes det er sterkt 

beklagelig at jeg ikke får være tilstedet ved tilsynet, da det er behov for at jeg som ansvarlig 

eier er til stede for felles forståelse / veiledning angående regelverket samt klargjøre daglig 

drift (noe jeg bedt om tidligere). 

 

Den 7.12.2017 befant jeg meg på Nordsvins julemøte på Mo i Rana hvor dyrevelferd var 

hovedtema med b.l.a Mattilsynet som redegjorde for bruk av rotemateriale og strø noe som 

jeg syntes var veldig viktig og få med seg.  

 

Svar til punkt 1: 

Varsel  om vedtak om pålegg 
Dyreeier pålegges å isolere syke griser fra andre griser og ved behov isolere enkeltindivider i 

en egen syke binge. 

 

Har tidligere fått vedtak om å holde i stand egne sykebinger i tilstrekkelig antall til tross for 

at fjøsen er bygd med 6 syke binger ” rett nokk lettvegger med hurtiglås i alle ender for 

flytting demontering og vasking ”. 

Har i tillegg fått vedtak om og gi syke / skadde dyr nødvendig behandling og ved behov skal 

veterinær kontaktes og dette skal bekjentgjøres til røkter. 

 

Viser til e- post 11. april 2017 fra Gøril Moe Hagen til undertegnede: 

Ung purke oppservert halt på høyre bakfot under inspeksjon i syke binge ” oppstallet alene i 

slaktegrisbinge med rikelig strø ”og påpekt måtte få veterinærtilsyn. Dette ble ikke gjort. 

Det måtte gjøres sammen dag eller senest i morgen. 

Dette ble oppgitt som grunn til vedtaket i tlf. samtale med Gøril Moe Hagen noen dager 

senere.  

 

Årsaken den gangen til at veterinær ikke ble kontaktet var at purka ble avlivet samme dag 

som tilsynet ble gjennomført i stede for å bli behandlet.    

 

Besøk 7.12 2017 

Ved kveldsrunde 6.12.2017 var det ingen syke griser i sykebinge eller i slaktegrisavdeling – 

kvelden før besøket og dagen før jeg dro til Mo. Ved kveldsrunden kl 21 den 7. desember 

etter møte på Mo, var det heller ingen syke griser i slaktegrisavdeling. ”Ingen griser hadde 

spist opp hver andre ”.  

Derimot var det 3 griser som gikk i lag / var samlet i ledig slaktegrisbinge ”og så ut til og ha 

det aldeles utmerket i lag ” ikke behov for og skille ”. De hadde rikelig med strø –og akkurat  

disse ble sendt til slakt 7.februar 2018 - med hale. 

 



Kan derfor ikke se at det har skjedd noe brudd jamfør §18. 

 

Etterspør i så måte dokumentasjon / bilder hvis dere skulle være av en annen oppfatning.  

 
Jeg har prosedyrer og rutiner for behandling av syke dyr eller dyr som trenger behandling. 
 
Det er umulig og ikke se prosedyrene når en er på tilsynsbesøk eller for alle andre som går 
gjennom smittesluse ” urein til rein sone ” . Rutinene står på inngangsdør til fjøs fra 
smittesluse på norsk og engelsk ” i tillegg til annen relevant informasjon. Det ligger 
sjekklister for ventilasjon/klima, protokoll over dyr som trenger/skal behandles og 
besøksprotokoll som er tilgjengelig i samme området. 
 
Vi kontakter veterinær for og finne ut hva som feiler grisen og om det er nødvendig og 
behandle. ” bekjentgjort plikt til og kontakte ” 
Vi bruker ” ekstra ” miljøtiltak ” hvis det er uro i en binge ” halm, høy , silo ” 
Det er i tillegg bestilt inn format trivsel som er aktiviserende pellets ” stor ” som gis på gulvet 
ved eventuell uro. 
Vi setter ” alvorlig ” syke griser i sykebinge. 
Vi har avtale med veterinærsentret om kontroll og bruker veterinær til veiledning angående 
helseforebyggende arbeid. 
Og vi avliver syke dyr som ikke blir friske etter behandling eller ikke blir behandlet.  
 
Alt dette står i prosedyrer/ arbeidsordre som er særdeles godt synlig ved besøk og for alle 
som jobber i fjøsen. 
 
Og tillegg har vi hatt betydelig nedgang i antall ” halebitte” og halebitere etter at vi fant ut 
hva ventilasjonsproblemene i fjøsen var. Fikk fjernet nettingen i luftinntakene slik at det ble 
tilstrekkelig luftsirkulasjon. Nettingen som ble levert originalt fra fjøsleverandør var alt for 
finmasket.  
 
Den 11.1.2018 var Nortura på besøk for gjennomgang grisfjøsen med tanke på 
slakteristatistikk og dyrevelferd. Det ble ved dette besøket sett på halebiting.  
Har per dags dato ingen halebitere eller halebitte i fjøsen blant 3 – 400 slaktegris og 
tilbakemeldingen fra Mattilsynet tidligere var: ” bare det blir slutt på halebiting så er vi 
fornøyd ” . 
 
  

Svar til punkt 2: 
Varsel om vedtak 
Dyreeier pålegges å ha godt renhold i husdyrrommene. 
 
Alle tilsyn kommer tidlig eller midt i et fjøsstell. 
 
Arbeidsgangen i løpet av dagen i grisfjøsen er som følger hvis det ikke er noe spesielt som 
skjer: 
 



Det fores- og så skrapes det samtidig med at dyrene spiser ” enklest slik ” i føde , rekrutt og 
gjeldpurkeavdeling.”  
Skraping betyr skitt som går gjennom gjødselrist til rist tilgriset / strø / høy / silo / halm / 
skitt trilles ut av fjøsen i trillebåre ” stor fylling på baksiden kan inspiseres ved neste besøk ” - 
ellers tetter det gjødselrister. 
 
Vått / tilgriset strø rotemateriale skrapes sammen og trilles ut i trillebåre og blanding av skitt 
og rotemateriale som tetter rister blir fjernet på samme vis.  
 
Så gis det grovfor til purker og etter hvert strø ” funger best slik ellers har purkene spist opp 
mesteparten av strøet før grovforet kommer ” hjertelig velkommen og se på ”.  
 
Det er fri tilgang på for i slaktegrisavdeling. Vått / tilgriset strø og halm/rotemateriale 
skrapes sammen og trilles ut i trillebåre og blanding av skitt og rotemateriale som tetter 
rister blir fjernet på samme vis. Når slaktegrisavdelingene er rengjort gis det strø.  Til slutt gis 
det halm – og så mye at det er ”igjen dagen” etter – først i slaktegrisavdelingene så i 
purkeavdelingene, fødeavdelingene og i rekruttavdeling.  
 
Fjøsstellet i grisfjøsen er heldagsjobb - og ikke sjelden varer rengjøring / etterfylling til langt 
utpå ettermiddagen og da kan en jo tenke seg tilsyn kl 10.00.   
 
Det må nødvendigvis være slik at det til enhver tid må være binger som må rengjøres, binger 
det må mer strø i og binger som venter på ” servering ” rotemateriale / grovfor. 
Fjøsstell er en runddans av renhold , foring og påfyll som aldri tar slutt. 
Når du har gjort rent, etterfylt strø grovfor osv så varer det en hvis tid og så må det gjøres på 
nytt.  
 
Kan ikke se et fnugg av forståelse i tilsynsrapporter for at det er en stor fjøs, mye arbeid og 
at alt ikke kan være ferdig på en gang. Begrepet ”  til enhver tid ” - hvis en skal ta det 
bokstavelig - betyr jo at en aldri kan bytte ut eller gjøre rent i binger med dyr for det er jo 
ikke ”til enhver tid” tilstrekkelig strø og halm - akkurat når en har gjort rent og skrapt 
bingene. 
 
Derfor mener jeg det er viktig og riktig med en mer klokkeklar tilsynsrapport og 
dokumentasjon som kan etterprøves ved uenighet. 
 
Etterlyste dette i E-post til Gøril Moe Hagen 8.okt. 2017 ” som det går an å forholde seg til ”. 
Rapport som dokumenterer med bilder,  binge nr, purke nr  , hva holder en på med , hva blir 
gjort og hva og hvor er en i det daglige fjøsstellet ” hva er ikke gjort og lite eller ingenting 
osv.    
 
Anser dagens rutiner er i henhold til krav i §20 hvis en hver dag får  ” ferdigstille normalt 
fjøsstell med de rutiner som er i fjøsen ” og ingen skitne våte griser uten mulighet til tørr 
liggeplass. 
 
Ser derfor ikke at det foreligger er noen brudd i henhold til § 20 
 



 

 
 
Svar til punkt 3: 
Varsel om vedtak 
Rotemateriale 
 
Savner også her dokumentasjon på alle binger uten eller med lite strø. 
 
Anser at her er vi ikke enig og derfor varsel og vedtak 2017 og deretter ” økte strømengde ” 
og Mattilsynet fremdeles ikke fornøyd ” Mail fra GMH dat. 11 april 2017 til undertegnede ” 
Observasjon under tilsyn angående bruk av strø og rotemateriale stemmer ikke med de 
opplysninger du har gitt. 
Deretter vedtak ! 
 
Kommentar til besøk 7.12.2017: 
Vet at det 6.des 2017 kl 21 var rikelig med strø ”sub optimal ” i alle slaktegrisbinger. 
I tillegg var det blandet inn daglig dose med halm ” sub optimal ” . Dette i tillegg til at det 
henger trerøtter/gjenstander med ” marginal verdi ” i alle slaktebinger  
 
Rotemateriale bør ha følgende egenskaper i henhold til veileder : 
( forkorter det som står i veileder ) 
 
A  Være spiselig        Granulat / pellet automat 
 
B tygges på     Granulat / pellet automat  
 
C kunne rotes i   Granulat / pellet automat  stor skål med to drikkenipler  
 
D Være manipulerbart  Granulat / pellet automat  flytte på for i skål og nedslipp 

Og på gulv. 
 
Materiale bør gis på en slik måte at : 
 
1 vedvarende interesse,  varieres og fylles på regelmessig  Granulat / pellet aut. var/ for. 
 
2 innenfor grisens rekkevidde ” flytte og bearbeide i munnen ” pellets fra aut. 
 
3 Det er nokk materiale til alle grisene i bingen  ” rikelig til enhver tid ” 
 
4 Rent og hygienisk ”  Granulat fra pellet automat kunne ikke blitt renere 

sammenlignet med materiale på gulv ” går og gjør fra 
seg og drar med seg ekskrementer på klauver til bake i 
rotemateriale igjen.     

 



Skal en holde seg til veileder er Granulat/pellet automat i kombinasjon med strø tilstrekkelig 
som rotemateriale.  På fagmøter på Mo og Bjerka ble det fra Mattilsynet og spesialveterinær 
opplyst at det var tilstrekkelig strø når det var    ”så mye at du kan skrive navnet ditt på 
gulvet ” . 
 
Har vært full fokus på dyrevelferd i Nordsvin- og Norturamiljøet det siste trekvart året og jeg 
har ikke vært på ett eneste fagmøte uten at Mattilsynet eller spesialveterinærer på gris har 
vært til stede og snakket om halebiting , rotemateriale og strø, mengder og typer. 
 
Mener derfor at dagens drift holder seg innenfor gjeldende tolking av regelverk ellers er det 
noen som driver med dessinformasjon. Ser derfor ikke at det foreligger er noen brudd i 
henhold til § 21 
 
 
Mvh Lars Erik Navjord   
 
Kopi til : 
 
Fylkesmannen i Nordland Landbruks og reindriftsavdelingen , Postboks 1405, 8002 Bodø 
Fauske Kommune landbruksavdelinga, Pb 93 , 8201 Fauske 
Arnt Inge Berget, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal 



Mattilsynet Avdeling Salten Deres ref:
v/ Gøril Moe Hagen var ref
Felles postmottak, Postboks 383 Dale:
2381 Brumunddal Org.a

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Salten gitt i rapport datert 5. februar 2018 med
saksnummer 2017/258953 med uttalerett innen 16. februar 2018.

Uttalelse fra: LARS ERIK NAVJORD

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført/
skal utføres.

`F<Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg,

lVarslet vedtak Veítíet skal iUttalelse ,_..,__i
oppfylles innen i

Dyreeier pålegges å isolere syke l. mars 2018
griser fra de andre grisene og i

ved behov isolere enkeltindrvrder ,
i  en egen sykebinge. , i

86 6l ortfff f

   
Dyreeier pålegges å ha godt l. mars 2018
renhold i husdyrrommene og
daglig fjerne avføring som ikke
blir tråkket ned i ristene av
grisene. Dokumenteres med

irutinebeskrivelse og bilder.
ÉBiIdene kan sendes på SMS G Z
itil 48 19 13 08 eller på epost til Q  g b/ó'l/ f /
igoril.moe.hagen@mattilsynet.no.

:Dyreeier pålegges å gi alle l. mars 2018
igrisene tilgang pà rotemateriaie,
islik at de til enhver tid har
inoe å aktivisere seg med.
iRutiner for trldeling av
irotemateriale (type, mengde, ‘
hvor ofte) dokumenteres j

iskriftlig og med brider til epost i - ‘ ’~ Ip H  6

igoril.moe.hagen@mattilsynetnoi 3/6 5 LI VI y /
eller på sms til 48 19 13 08. i
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Mattilsynet Saksbehandler: Gøril Moe Hagen
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Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 

Sendt: søndag 18. februar 2018 21:56 

Til: Hilde Holtan 

Emne: Re: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

 

Hei,  
  
Kommer ikke med noen annen tilbakemelding en kopi av tilsvar til “ mattilsynet “ 
Ser jo ikke vitsen med med verken klage eller komme med tilsvar da det ikke har noen 
betydning for saken eller utfallet i det store og hele. 
Så kan jo like gott gjøre saken ferdig så får vi ta det derfra.... 
  
Mvh Lars Erik Navjord 
  
  

From: Hilde Holtan  
Sent: Monday, February 19, 2018 2:46 PM 

To: Lars-Erik Navjord  

Subject: SV: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Hei! 

  

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2017 er stoppet i påvente av vedtak om 

avkorting. Så snart din frist for å gi tilsvar utløper den 23.02 kan saken gjøres ferdig her. Ditt svar til 

Mattilsynet gjelder deres arbeids- og ansvarsområde og er ikke noe jeg kan overprøve. Hvis du ikke 

har andre tilbakemeldinger som skal til kommunen så gi meg beskjed om det. Du har selvsagt 

klagerett når vedtak er fattet. 

  

  

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 
Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 
Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
  

  

  

Fra: Lars-Erik Navjord [mailto:navjord@furutungaard.net]  
Sendt: onsdag 14. februar 2018 23:38 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 
  

Hei, 
  
Her kommer kopi av svar til Mattilsynet på tilsynsrapport datert 5. Februar “ med utalelses 
frist 16 med vedlegg. 
Bilder ettersendes hvis ønskelig. 

mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:navjord@furutungaard.net
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


Lurer på om du stopper hele produksjonstilskuddet eller om du kan utbetale noe. 
“ vanskelig og klare seg uten “  
  
Mvh Lars Erik Navjord 
  

From: Hilde Holtan  
Sent: Friday, February 9, 2018 3:06 PM 

To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 18/2505 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

  

mailto:navjord@furutungaard.net


Mattilsynet
Region Nord

Saksbehandler: Marte Finnvik Solli
Tlf: 22 40 00 00 / 22778663
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

LARS ERIK NAVJORD
Holtanveien 411
8219 FAUSKE

Deres ref:  

Vår ref: 2017/258953  

Dato: 21. februar 2018  

Org.nr: 985399077

Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak

Vi viser til inspeksjonen hos LARS ERIK NAVJORD 7. desember 2017.

Tilsynet omfattet

• Svinehold, Produsentnummer 1841045733

Brev med varsel om vedtak ble oversendt 05.02.2018.
Mattilsynet har mottatt uttalelse på varslede vedtak innen fristen.

I din tilbakemelding uttrykker du skepsis til Mattilsynets faglige kompetanse når det gjelder svinehold
og stiller spørsmål ved de observasjoner og vurderinger som er gjort av Mattilsynets inspektører/
veterinærer. Videre er du kritisk til at du ikke ble varslet om at det skulle gjennomføres et tilsyn, da du
mener du kun var varslet om prøveuttak. Mattilsynet skal først og fremst føre uanmeldte tilsyn med
dyrehold. For det andre går vi ikke inn i fjøs og kun tar ut prøver uten samtidig å se på dyrevelferden.
I dette tilfellet var tilsynet å anse som varslet. Ut fra ditt svar på tekstmeldingen regnet vi med at
du ville møte. At du er med på inspeksjonene er noe vi har sett behov og nytte av ved tidligere
inspeksjoner.

Du etterlyser dokumentasjon på de observasjoner som er gjort. Ved MRSA-uttak fører Mattilsynet
et strengt smittehygienisk regime, med full smittebeskyttelse. Å ta med kamera eller telefon inn i
svinefjøs under prøvetaking vil kunne medføre forurensning av prøver og er selvsagt ikke anbefalt.

Mattilsynet har vurdert tilbakemeldingen på de varslede vedtakene. Det er gitt beskrivelser av
renholdsrutiner og bruk av strø i henhold til veileder. Syke dyr blir i følge tilbakemeldingen satt
på sykebinge og fulgt opp. Viktig å påse at dersom flere syke gris står i samme binge, at de lar
hverandre være i fred. Gris fra ulike binger som blir satt i samme binge, her sykebinge, vil kunne bli
stresset og la det gå utover hverandre med bl.a. biting på haler med og uten sår.
Det er sendt inn bilder datert 15.02.2018 kl 14.30. Bildene viser griser i tørre og rene binger, men det
kommer ikke tydelig frem av dem at det er rotemateriale i alle av disse bingene. Mattilsynet forventer
at veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale for gris blir fulgt. Din tilbakemelding om rutinene
er noe uklar.
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Det blir ikke fattet vedtak i saken. Som skrevet i rapporten av 05.02.2018 er det tydelige forbedringer
i både inneklima (luft), renhold og bruk av sykebinger fra tidligere inspeksjoner. Det generelle
inntrykket av dyreholdet er bedret.

Mattilsynet gjør oppmerksom på at vi vil foreta uanmeldte inspeksjoner i fremtiden for å få bekreftet at
forholdene i svinefjøset er slik som beskrevet i tilbakemeldingen.

Med hilsen

Arnt Inge Berget
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
Fauske kommune Hilde Holan
Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen, Postboks 1405, 8002 BODØ

Vedlegg:
Informasjon om prøveuttak



INFORMASJON OM PRØVEUTTAK

Prøven gjelder: Svinehold.

Prøvenr: Uttatt dato: Prøve: Undersøkelse: Resultat:

81217071074 7. desember
2017

Landdyr, Svin, Støvprøve,
samleprøver

MRSA - methicillinresistent
Staphylococcus aureus

Ikke påvist

Prøven gjelder: Svinehold.

Prøvenr: Uttatt dato: Prøve: Undersøkelse: Resultat:

81217071075 7. desember
2017

Landdyr, Svin, Svaber, hud,
levende dyr

MRSA - methicillinresistent
Staphylococcus aureus

Ikke påvist



















Fra: NORD Advokatfirma DA - Kontor <kontor@nordadvokatfirma.no> 
Sendt: fredag 2. mars 2018 12.23 
Til: Postmottak 
Kopi: 'navjord@furutungaard.net' 
Emne: Sak Lars Erik Navjord  
Vedlegg: 20180302121307439.pdf 
 
 
Vedlagt følger brev.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Stien  
Adv. ass  
 
For advokat Toril Valla  
Advokat / partner 
 
 
 
Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 
Pb. 3, 8622 Mo i Rana 
T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 
 
www.nordadvokatfirma.no 
 
 

http://www.nordadvokatfirma.no/


Fra: Hilde Holtan 
Sendt: tirsdag 20. mars 2018 15:36 
Til: 'Torill Valla' 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
 
Hei! 
 
Viser til tidligere eposter med bl.a oversendelse av vedtak om avkorting av produksjonstilskudd for Lars 
Erik Navjord. Kommunen har ikke svart på deres brev ang. forhåndsvarsel da det den 21.02.18 ble fattet 
vedtak i saken jfr. oversendelse av vedtak. Da det ikke er innkommet klage på kommunens vedtak, er det 
da slik å forstå at deres brev av 02.03.18 ang. forhåndsvarsel er å betrakte som klage på tidligere nevnte 
vedtak? 
 
 

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 
Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 
Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
 
 
 

Fra: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no>  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13:51 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
 
Takk for det! 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

 

  

Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no


Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  

Fra: Hilde Holtan [mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13.29 
Til: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Hei igjen! 
  
Oversender kommunens vedtak. 
  
  

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 

Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 

Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
  
  
  

Fra: Torill Valla [mailto:tv@nordadvokatfirma.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13:23 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Fint om du sender det til meg. Vi sendte over noe i dag, men da vil det eventuelt kunne endres og 
omgjøres til en eventuell klagerunde. 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

 

  

mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  

Fra: Hilde Holtan [mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13.21 
Til: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Hei! 
  
Vedtak ble fattet 21.02.2018 og utsendt pr. mail samme dag til Lars Erik Navjord. 
  
  

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 

Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

  
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 

Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
  
  
  

Fra: Torill Valla [mailto:tv@nordadvokatfirma.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 09:04 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Holtan, 
  
Jeg har blitt kontaktet av Lars Erik Navjord i forbindelse med ovennevnte varsel fra Fauske kommune. 
Er det truffet vedtak i saken? 
I motsatt fall vil en fra denne side få komme med uttalelse til forhåndsvarselet. 
Jeg imøteser en tilbakemelding! 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


 

  

Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  



 
 
 
 

Dato:  21.02.2018 
Vår ref.: 18/2808 

Deres ref.:  
Saksb.: Hilde Holtan 

Enhet Plan/Utvikling 
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8201 FAUSKE Faks: 75 64 60 33 postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 3 

 

Lars Erik Navjord 
Holtanveien 411 
8200 FAUSKE 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
 
 

Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 
975355489 Lars Erik Navjord 
 
 
Saksutredning: 
Viser til deres søknad om produksjons- og avløsertilskudd for året 2017, Mattilsynets tilsyn 
hos foretaket 07.12.2017 med tilsynsrapport av 05.02.2018, kommunens forhåndsvarsel av 
09.02.2018 og deres epost av 14.02.2018 med kopi av tilsvar til Mattilsynet dat. 15.02.2018. 
 
I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 «Avkorting ved 
regelverksbrudd» heter det: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har 
drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler 
av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes». 
 
Bestemmelsen har som formål å påvirke foretaket til å legge om til en lovllig drift, samt hindre 
at ulovlig drift støttes, selv om regelverksbruddet ikke skjer på tilskuddsmyndighetenes 
ansvarsområde. Bestemmelsen er viktig for å sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes på en 
forsvarlig måte. 
 
Når Mattilsynet har konstatert regelverksbrudd gir bestemmelsen i § 11 hjemmel til å fatte 
vedtak om avkorting. 
 
Landbruksmyndighetene forholder seg til Mattilsynet som vedtaksmyndighet for 
dyrevelferdsområdet. Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverk for dyrevelferd skal 
kommunen, som vedtaksmyndighet for produksjons- og miljøtilskudd, vurdere trekk i tilskudd 
som foretaket har søkt om. Det utgjør ingen forskjell om det dreier seg om pålegg om 
oppretting av forhold i en saks innledende fase eller det gjelder et endelig vedtak. 
 
Kommunen kan ikke overprøve vedtak fra Mattilsynet. 
 
Mattilsynet har foretatt flere tilsyn hos foretaket i årene 2015 – vinteren 2017 og det ble 
konstatert flere brudd på regelverket der de fleste ble vurdert av Mattilsynet som alvorlige. 
Disse avvikene ble lukket våren 2017. Kommunen foretok en avkorting av produksjons- og 
avløsertilskuddet for januar 2017 på 60 % av det totale tilskuddet. Vedtaket ble påklaget og 
kommunens vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Mattilsynet foretok et varslet tilsyn hos foretaket den 07.12.2017 for å se om 
dyrevelferdsreglementet blir ivaretatt, og har bl.a bemerket følgende: «Det er tydelige 
forbedringer i både inneklima (luft), renhold og bruk av sykebinger. Det generelle inntrykket 



 

 

av dyreholdet er bedret. Det er fortsatt utfordringer i deler av fjøset når det gjelder daglig 
renhold og bruk av strø og tildeling av rotemateriale». 
 
Mattilsynet har etter siste tilsyn konstatert 3 avvik/ brudd på Forskrift om hold av svin. 
 
Det første regelbruddet gjelder pålegg om å isolere syke griser fra de andre grisene og ved 
behov isolere enkeltindivider i en egen sykebinge, jfr. Forskriftens § 18 vedrørende syke og 
skadde dyr. Det har ved tidligere tilsyn også vært fattet vedtak vedrørende sykebinger og 
fokus på syke dyr. 
 
Det neste regelbruddet gjelder pålegg om godt renhold i dyrerommene, jfr. Forskriftens § 20 
vedrørende renhold. Det skal være rent og strødd i alle bingene. Dette har også vært påpekt 
tidligere. 
 
Det tredje regelbruddet gjelder pålegg om tilgang på rotemateriale slik at grisene til en hver 
tid har noe å aktivisere seg med, jfr Forskriftens § 21. Også dette siste avviket har vært gjort 
vedtak om ved tidligere tilsyn. 
 
Foretaket har fått frist til 01.03.2018 til å oppfylle vedtakene. 
 
Foretaket har sendt epost til kommunen med kopi av foretakets tilsvar til Mattilsynets 
tilsynsrapport. Kommunen har ikke myndighet til å overprøve vedtak gjort av Mattilsynet og 
vil av den grunn ikke ta stilling til innholdet i tilsvaret. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunens utmåling av avkorting er hovedsakelig basert på opplysningene vi har mottatt 
fra Mattilsynet. Kommunen kan ikke overprøve Mattilsynets vurderinger og pålegg ved brudd 
på dyrevelferdslovgivningen. 
 
Kommunen har merket seg at Mattilsynet mener at forholdene i grisefjøset er tydelig 
forbedret fra tidligere tilsyn, selv om det fremdeles er noen utfordringer igjen. 
 
Ved utmålingen av avkortingens størrelse har kommunen lagt vekt på følgende momenter i 
saken: 

- Gjentakelse av samme brudd 
- Flere forskjellige brudd på forskrift om hold av svin 
- Generell forbedring av forholdene i fjøset 

 
Forrige gang det ble foretatt avkorting i tilskudd om produksjons- og avløsertilskudd var i 
forbindelse med januaromgangen 2017 der avkortingen ble satt i % av det totale tilskuddet 
for søknadsomgangen.  Etter den tid er søknad om tilskudd lagt om med 2 
søknadsomganger og 1 utbetaling pr. år, slik at å benytte samme utmålingmåte som sist vil 
komme til å bli urimelig overfor foretaket.  
 
Navjord har siden vinteren 2017 gjort tiltak og endret noe på rutiner for å bedre forholdene i 
grisefjøset. Han har kommet et godt stykke på vei i så måte selv om han fremdeles har 
utfordringer igjen både når det gjelder renhold, strø og håndtering av syke dyr. 3 brudd som 
også tidligere er fattet vedtak om ble konstatert ved siste tilsyn fra Mattilsynet. 
 
I skjerpende retning viser kommunen til at bruddene som er konstatert i Mattilsynets tilsyn 
den 07.12.2017 er også tidligere avdekket i tilsyn i årene 2015 – 2017. Flere og gjentakende 
brudd på Forskrift om hold av svin. Det må kunne forventes av en profesjonell 
næringsdrivende at regelverk for dyrevelferd overholdes. 
 



 

 

I formildede retning har kommunen merket seg at Mattilsynet påpeker at foretaket har 
forbedret forholdene tydelig i grisefjøset og at det generelle inntrykket av dyreholdet er 
bedret. 
 
Etter en samlet vurdering av bruddene på dyrevelferdslovgivningen setter kommunen 
avkortingen til kr.40.000,- av det samlede produksjons- og avløsertilskuddet for 2017. 
 
 
 
 
VEDTAK: 

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2017 for foretaket, org.nr. 
975355489, Lars Erik Navjord avkortes med kr. 40.000,-. Avkortingen skjer i det 
samlede tilskuddet for 2017, jfr. Forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i 
jordbruket § 11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere og gjentatt brudd, jfr. Forskrift om hold av 
svin §§ 18, 20 og 21. 
 
 

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

 

Rune Reisænen Hilde Holtan 
Enhetsleder Plan/Utvikling Fagleder landbruk og vilt 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 8002 BODØ 



Fra: Hilde Holtan 
Sendt: tirsdag 20. mars 2018 15:36 
Til: 'Torill Valla' 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
 
Hei! 
 
Viser til tidligere eposter med bl.a oversendelse av vedtak om avkorting av produksjonstilskudd for Lars 
Erik Navjord. Kommunen har ikke svart på deres brev ang. forhåndsvarsel da det den 21.02.18 ble fattet 
vedtak i saken jfr. oversendelse av vedtak. Da det ikke er innkommet klage på kommunens vedtak, er det 
da slik å forstå at deres brev av 02.03.18 ang. forhåndsvarsel er å betrakte som klage på tidligere nevnte 
vedtak? 
 
 

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 
Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 
Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
 
 
 

Fra: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no>  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13:51 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
 
Takk for det! 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

 

  

Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no


Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  

Fra: Hilde Holtan [mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13.29 
Til: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Hei igjen! 
  
Oversender kommunens vedtak. 
  
  

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 

Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 

Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
  
  
  

Fra: Torill Valla [mailto:tv@nordadvokatfirma.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13:23 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Fint om du sender det til meg. Vi sendte over noe i dag, men da vil det eventuelt kunne endres og 
omgjøres til en eventuell klagerunde. 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

 

  

mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  

Fra: Hilde Holtan [mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 13.21 
Til: Torill Valla <tv@nordadvokatfirma.no> 
Emne: SV: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Hei! 
  
Vedtak ble fattet 21.02.2018 og utsendt pr. mail samme dag til Lars Erik Navjord. 
  
  

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 

Fagleder landbruk og vilt  enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

  
+47 75 60 40 62 // +47 917 83 826 

Hilde.holtan@fauske.kommune.no  
  
  
  

Fra: Torill Valla [mailto:tv@nordadvokatfirma.no]  
Sendt: fredag 2. mars 2018 09:04 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: Lars Erik Navjord - forhåndsvarsel om avkorting 
  
Holtan, 
  
Jeg har blitt kontaktet av Lars Erik Navjord i forbindelse med ovennevnte varsel fra Fauske kommune. 
Er det truffet vedtak i saken? 
I motsatt fall vil en fra denne side få komme med uttalelse til forhåndsvarselet. 
Jeg imøteser en tilbakemelding! 
  

Med vennlig hilsen 

  

Toril Valla 

Advokat / partner 

  

mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:tv@nordadvokatfirma.no
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


 

  

Nordahl Griegs gate 10 (DNB-bygget) 

Pb. 3, 8622 Mo i Rana 

M: +47 928 19 412 / T: +47 75 16 62 00 / F: +47 75 16 62 09 

  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6957     
 Arkiv sakID.: 17/3335 Saksbehandler: Hilde Holtan 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
065/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Klage på størrelse på gebyr for behandling av søknad om konsesjon gnr. 84/17 i 
Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
 
Konsesjonsgebyr på kr. 5.000,- for behandling av søknad om konsesjon på gnr. 84/17 
opprettholdes. 
 
Gebyret kreves inn med hjemmel i kommunens gebyrregulativ.  
 
 
 

 
Vedlegg: 
06.03.2018 Klage på konsesjonsgebyr 1375024 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har den 02.03.2018 mottatt klage fra Frøya Strøksnes på størrelsen på gebyr for 
konsesjonsbehandling i forbindelse med deres kjøp av naboeiendommen, gnr. 84/17 på Leivset. 
 
Landbruks- og matdepartementet fastsatt ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker gjeldende fra 
01.01.2012. Maksimumssatsen ble satt til kr. 5.000,- for konsesjonssaker. Kommunene har anledning til 
å fastsette lavere sats i sine gebyrregulativ. 
 
Fauske kommune har i sitt gebyrregulativ fastsatt 2 satser for konsesjonsbehandling. Den høyeste 
satsen på kr. 5.000,- gjelder for konsesjonsbehandling i hovedsak av landbrukseiendommer, enten til 
selvstendig bruk eller som tillegg til annen eiendom. Den laveste satsen på kr. 2565,- gjelder for saker 
med lav ressursbruk. Eksempel på lav ressursbruk er ved behanling av små tilleggsareal til bolig- eller 
hyttetomter, nausttomter da disse var konsesjonspliktige, areal til trafostasjoner, pumpehus etc. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer etc. krever en del undersøkelser og vurderinger etter 
ulike lovverk og vil alltid komme i den kategorien med høgeste sats på kr. 5000,-. Klager hevder at saken 
ble avgjort etter en kort samtale på kontoret og en telefonsamtale og kommunen kan derfor ikke ha 
grunnlag for å kreve høgeste sats. 
 
Dette stemmer ikke. Det ligger mye arbeid bak behandling av konsesjonssaker som konsesjonssøkerne 



ikke ser eller har del i, eksempelvi flere timers kontorarbeid med bl.a sjekk av planverket, vurderinger i 
forhold til lovverk m.v. Det er ikke nødvendig å ta befaring i alle saker da vi i mange tilfeller har gode 
data i våre arkiver og godt kartgrunnlag. Konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer vil alltid havne 
i kategorien høy ressursbruk slik det er angitt i kommunens gebyrregulativ. 
 
Gebyrsatsen på kr. 5000,- er den satsen som benyttes ved behandling av konsesjonssaker som 
omhandler de aller fleste sakene. Unntakene, med en lavere sats på kr. 2565,- , er saker med lav 
ressursbruk som omhandler små arealer som f.eks. mindre tilleggsareal til tomter, tidligere nausttomter, 
tomter til trafo, pumpehus etc. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



     

 

Frøya Strøksnes 
Vika 17, 8211 Fauske  

Tlf 90 74 84 62  froeyast@online.no 

 

02.03.2018 

Fauske kommune 

Landbruksforvaltingen 

postboks 93  

8201 Fauske 

Klage på fastsetting av gebyr for behandling av søknad om konsesjon gnr 84/17 

(tillatelsesnr 701210/39) 

I forbindelse med kjøp av naboeiendom med gnr/bnr 84/17 på Leivset ble det avklart 

med Landbrukssjef Hilde Holtan at det måtte søkes konsesjon, da boligen på 

eiendommen må regnes som ubeboelig slik den står i dag. Dette fremgår av 

landbrukstakst som ble levert i fbm søknaden. Vi har nå mottatt regning for 

konsesjonsbehandling på kr 5000,-. Dette vurderer vi å være en alt for høy sum, da kr 

5000,- jo er det maksimale beløp som kan kreves for behandling av søknad om konsesjon 

i hht Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2. Fauske 

kommune oppgir i sitt betalingsregulativ for 2018 at man tar kr 5000,- for saker med høy 

ressursbruk og kr 2.565,- for saker med lav ressursbruk. Jeg kan ikke se at denne saken 

kan ha krevd høy ressursbruk. Saken er avgjort etter en kort samtale på kontoret og en 

telefonsamtale. Det har ikke vært behov for befaring eller oppmåling. Jeg ber om at 

satsen vurderes på nytt, og justeres ned til sats for lav ressursbruk på kr 2.565,-. Ber om 

at betaling av faktur nr 124005325 stilles i bero i påvente av behandling av klage. 

 

 

Vennlig hilsen 

Frøya Strøksnes  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6760     
 Arkiv sakID.: 17/1724 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
066/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Klungset utmarkslag -  Bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka - utvidelse av tidligere vedtak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Vedtak i sak 78/17 utvides slik at transport også kan foregå på lørdager.  Fauske kommune er 
opptatt av at  Klungsetmarka skal være et attraktivt rekreasjonsområde for befolkningen uten 
motorisert ferdsel på søndagene. 
 

 
Vedlegg: 
02.05.2018 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 

Klungsetmarka - endring av søknad/vedtak. 
1380035 

24.08.2017 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 

1351072 

08.05.2017 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 

1348806 

 
Sammendrag: 
 
Klungset Utmarkslag søker om en utvidet tillatelse til også å kunne benytte helger til transport i 
forbindelse med fiskekultivering i Klungsetmarka. Bakgrunnen er at arbeidet skal foregå på dugnad og 
mange er på jobb på hverdager og det blir dermed vanskelig å få tak i folk til å få gjennomført arbeidet. 
 
Saksopplysninger: 
Klungset utmarkslag ble i sak 78/17 innvilget inntil 15 turer med atv etter skogsvei i Klungsetmarka pr år 
i 3 år, dvs. 2017, 2018 og 2019 i tidsrommer mai til oktober i forbindelse med fiskekultiveringstiltak.   Et 
av vilkårene var at det kun skulle kjøres på hverdager. 
 
Klungset utmarkslag skal flytte fisk fra Erikstadvatnet til Beintenvatnet og Benkjevatnet.  
 
Nå søker Klungset utmarkslag om å få utvidet tillatelsen til også å gjelde helger. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Bakgrunnen for at det ble gitt tillatelse til transport kun på hverdager var at  Klungsetmarka er et 
område som blir brukt av mange til turgåing og rekreasjon.  Mye av denne aktiviteten foregår i helger og 
Fauske kommune ønsket da at motorisert ferdsel ikke skal forstyrre de som bruker området til 
rekreasjon.   
 
I tillatelsen som ble gitt i sak 78/17 ble det gitt tillatelse til transport fram til kl 22:00 på kvelden, og 
dugnadsarbeid kan dermed utføres på kveldstid. 
 
Rådmannen innstiller på at vedtaket kan utvides til også å gjelde lørdager, men ønsker at Klungsetmarka 



skal være et attraktivt rekreasjonsområde for befolkningen uten motorferdsel på søndagene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Per Arnt Nilsen <pan-fritid.com@sbnett.no> 

Sendt: torsdag 15. mars 2018 09.12 

Til: Lise Gunn Hansen 

Emne: SV: 17/9616 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med 

fiskekultivering i Klungsetmarka 

 

Jeg ønsker at saken blir tatt opp og endret 

MVH 

Per-Arnt Nilsen 

 

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]  

Sendt: 12. mars 2018 10:42 
Til: Per Arnt Nilsen 

Emne: SV: 17/9616 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 

Klungsetmarka 

 

Hei! 

Dette er en sak som er behandlet av Planutvalget.  Dersom tillatelsen skal endres, må endringen 

behandles av Planutvalget.  Neste møte på møteplan for utvalget er 22. mai 2018. 

Gi meg tilbakemelding dersom du ønsker at saken skal tas opp da. 

 

 

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 

 

 

Fra: Per Arnt Nilsen [mailto:pan-fritid.com@sbnett.no]  
Sendt: mandag 12. mars 2018 10.38 
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: 17/9616 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 
 

Fauske dato12.03.2018. 

Viser til søknad om bruk av motorkjøretøy og gitt tillatelse. 

 

Vi fikk ikke nytte av tillatelsen slik den er gitt. Vårt arbeid er basert på dugnad, og vi har ikke 

medlemmer som kan ta fri fra sitt vanlige arbeidet for å arbeide dugnad for Klungset Utmarkslag. 

Spørsmålet blir da om tillatelsen kan endres slik at kan kjøre i helger. Denne kjøringen vil være 

minimal i forhold til annen motorferdsel i Klungsetmarka   som ikke utføres av grunneierne. 

 

Med hilsen 

 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:pan-fritid.com@sbnett.no
mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


Per-Arnt Nilsen 

Leder Klungset Utmarkslag. 

 

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]  

Sendt: 15. juni 2017 11:48 

Til: pan-fritid.com@sbnett.no 
Emne: 17/9616 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i Klungsetmarka 

 

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

 

Se vedlegg. 

 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:pan-fritid.com@sbnett.no


 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 17/8615     

 Arkiv sakID.: 17/1724 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

078/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 

 
 

Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 
 
 

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

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

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

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 078/17 Vedtak: 

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

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

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

 
Vedlegg: 

08.05.2017 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 

1348806 

30.05.2017 kart-tillatelse fra fylkesveterinæren 1351073 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka fra Klungset Utmarkslag. 



 
Saksopplysninger: 
Klungset Utmarkslag v/leder Per-Arnt Nilsen  søker om dispensasjon til å benytte atv i forbindelse med 
flytting av fisk fra Erikstadvatnet til Beintenvatnet og Benkjevatnet.  Dette på grunn av å opprettholde 
fiskebestandene i disse vannene.  Fisken i disse vannene kan ikke reprodusere seg i om med at det ikke 
er gytebekker i disse vannene. 
 
Kjøringen vil foregå etter etablerte skogsveger i Klungsetmarka 
 
Denne søknaden må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i utmark og på islagte 
vassdrag.  Det må da påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekeks 
på annen måte. 
 
Det har tidligere vært flyttet fisk fra Erikstadvatnet til Beintenvatnet og Benkjevatnet.  Da er fisken blitt 
båret mellom vatnene, noe som har resultert i at mange fisk døde under transport. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Vi vet at transport med atv kan gi skader på terreng/vegetasjon, men i dette tilfellet skal det kjøres 
kun på skogsveier og vil dermed ha liten innvirkning på vegetasjon med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan kjøres og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 
vil transport på skogvei i dette området i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Fauske kommune er meget restriktiv når det kjrøing på barmark. I dette tilfelle søkes om kjøring på 
barmark, men all ferdsel skal skje etter allerede etablerte skogsveier. 
Det skal ikke kjøres ut i terrenget. 
 
Det er viktig at fiskebestanden i Beintenvatnet og Benkjevatnet blir opprettholdt ,da fisking i disse 
vatnene kan være en populær aktivitet i dette området som er et mye brukt av befolkningen, både av 
småbarnsfamilier og andre. 
 
På bakgrunn av dette innstiller Rådmannen på at det innvilges dispensasjon for transport av fisk med atv 
etter skogsvei. 



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7025     
 Arkiv sakID.: 18/898 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
067/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Robin Alstad m/flere - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for obervasjon/forebygging av skade på 
eiendom fra Robin Alstad, Bodø, m/flere, avslås. 
 
På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med snøskuter utover 
våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er spesielt sårbare i kalvingstiden. 
 

 
Vedlegg: 
15.03.2018 Robin Alstad - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1376358 

07.05.2018 Søknader om dispensasjon for kjøring med snøskuter - høringsuttalelse 1380662 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Robin Alstad, Bodø, m/flere om dispensasjon for kjøring til 
Muorki (Eidevatnet) etter at turistløypa er stengt. Bakgrunnen for søknaden er å observere/forebygge 
skade på eiendom/tilsyn med naust som han/de eier ved Muorki.  
 
Saksopplysninger: 
Alstad m/flere ble i sak 60/17 gitt tillatelse etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag til kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i tidsrommet  23. mai til 1. juli 2017 med 
inntil 2 turer.  Trase var turistløypa fra Daja til Muorki og fram til 
naustet, alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Muorki kunne benyttes hvis snøforhold tilsa 
det. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskriften da det gjelder utvidet sesong. 
 
Saken er sendt på høring til Balvatn Reinbeitedistrikt. I sitt svar uttaler reinbeitedistriktet bl a: 
 
«Vi ønsker ikke at det blir gitt dispensasjon for scooterkjøring så seint på våren, siden det er midt i 
kalvingsperioden. Grunnet lite snø og mye barflekker i området det søkes dispensasjon i trekker reinen 
dit. Vi har satellittsendere på simler som beiter og som kommer til å kalve i området rundt Muorki, 
Vássjávárre og Lájrro.»  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Bakgrunnen for at det ble gitt tillatelse for inntil 2 turer fra Daja til naustene ved Muorki i fjor var at det 
var store snømengder i fjellet i 2017 og at det kunne være fare for store vannmengder når 
snøsmeltingen satte i gang for fullt.  I år er det lite snø i fjellet, flere plasser er det bar mark, slik at bl a 



turistløypa til Sverige ble stengt den 23. april 2018 og den traseen kan dermed ikke benyttes nå i mai. 
Selv om snøforholdene tilsier at det kan kjøres fra Giken/Hanken, vurderer Rådmannen det slik at 
kjøring kan skape forstyrrelser/uro for reinen i området i kalvingstiden og dispensasjon som omsøkt bør 
ikke innvilges. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune 
PLAN OG UTVIKLING  
Postboks 93, 8201 Fauske 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a Oppgi område 

Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklæring 

Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c Gjelder egen hytte + nær familie 

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende 

Transport av ved § 5e Hoggs tillatelse av grunneier 

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring 

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no


Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com> 
Sendt: søndag 6. mai 2018 22.46 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Søknader om dispensasjon for kjøring med snøskuter - til uttalelse 
 
Kategorier: ARKIVERT I FOKUS 
 
Hei 
 
1) Trening av redningshunder: 
Balvatn reinbeitedistrikt er et helårsdistrikt, og det er rein i området fra Sagmo mot Tjorvi stort 
sett hele året. I tillegg har distriktet planer om å bruke området til fôring av rein på vinteren. 
Derfor ønsker vi ikke mer aktivitet eller forstyrrelser i det aktuelle området.  
 
2) Vi ønsker ikke at det blir gitt dispensasjon for scooterkjøring så seint på våren, siden det er 
midt i kalvingsperioden. Grunnet lite snø og mye barflekker i området det søkes dispensasjon i 
trekker reinen dit. Vi har satellittsendere på simler som beiter og som kommer til å kalve i 
området rundt Muorki, Vássjávárre og Lájrro. Se vedlagt bilde for noen av simlenes posisjon 6. 
mai 2018. 
 
I fjor ble det observert at samme søkere kjørte snøscooter i områder de ikke hadde dispensasjon 
til å kjøre i. Det fører til store forstyrrelser for reinen, spesielt simler og kalver som er svært 
sårbare i denne perioden. 
 
 



 
 
 
Mvh Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
 
 
 

30. apr. 2018 kl. 11:09 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
 
Hei! 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


Oversender 2 saker til dere til uttalelse: 
  

1)      Norske redningshunder :  Trening av redningshunder 
2)      Robin Alstad m/flere:  Søknad om kjøring til naust i Muorki 

  
Disse sakene skal behandles den 22. mai 2018 i Planutvalget.  Vi har skrivefrist den 8. 
mai.  Kan dere være så snill å se på sakene og gi meg tilbakemelding så snart som mulig? 
  
  
  
// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  
<Robin Alstad - Soknad om dispensasjo n for bruk av motorkjøretøy i....pdf><E-
post (82955).pdf><Norske Redningshunder Bodo lag - Sok nad om dispensasjon 
for bruk ....pdf><Kart Jakobsbakken (78514).pdf><Re Soknad om dispensasjon til 
bruk a v snøskuter i forbindelse med....docx> 

 

mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6742     
 Arkiv sakID.: 18/930 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
068/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

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

Søknad fra Silje Willumsen Guttelvik, Bodø, avslås.  Behov for transport i forbindelse med 
utbering av hytte kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordningen som er etablert i Sulitjelma. 
 

 
Vedlegg: 
21.03.2018 Silje Willumsen Guttelvik - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
1376555 

02.05.2018 Guttelvik, gnr 119-1-15 1380161 
 
Sammendrag: 
 
Silje Willumsen Guttelvik, Bodø, søker om tillatelse til transport med snøskuter i forbindelse med 
utbedring av hytte.  Saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder utbedring av hytte i Sulitjelma.  Søknaden gjelder for 5 år.  Hytta ligger 1,8 km fra 
Kjelvasskrysset og det er dermed ikke tillatt med transport etter § 5 c i forskriften. 
 
Utbedringen av hytta er av en slik art at det ikke kreves byggetillatelse og dermed ikke gitt tillatelse til 
frakting av materialer og utstyr. 
 
I Sulitjelma er det 8 leiekjøringsløyver som skal brukes bl a i slike tilfeller som omsøkt. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Krav til å gi dispensasjon etter § 6 må påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som 
ikke kan dekkes på annen måte. Søknaden tilfredsstiller første krav i bestemmelsen om å påvise et 
særlig behov, men kan dekkes ved bruk av leiekjøring. 
 
Det er i Sulitjelma etablert leiekjøring for denne type transport. Behov for materiell og annet utstyr til 
utbedringen kan fraktes med leiekjøring. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske  Kommune

å PLAN  OG  UTVIKLING

Postboks  93, 8201 Fauske

/  postmottak@fauske.kommune.no

SØKNAD  OM DISPENSASJON FOR  BRUK  AV MOTORKJØRETØY  I UTMARK

Navn og adresse

§tt`c draumen Gutswak,(WINEWHEN 20 flab noe
Tlf. E-post

ØQCILKÆSB §\\' Cmiiluwxsfin «J Mad. com

Tidsrom for dispensasjon

UHcl sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5  år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
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Utmarksnæring for fastboende §  5d Utleiehytter og lignende

Transport av ved §  Se Hoggs tillatelse av grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) §  6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte  §
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Sted/dato Underskrift
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/7036     
 Arkiv sakID.: 18/1381 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
069/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Terje Kristoffersen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter i forbindelse med befaring for å finne egnet 
plassering til radiomast på Lajrrovarre eller ved Vassjavarre i Sulitjelmafjelelt fra Terje 
Kristoffersen m/flere avslås. 
 
Ferdsel med snøskuter utover våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er 
spesielt sårbare i kalvingstiden. 
 

 
Vedlegg: 
30.04.2018 Terje Kristoffersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1380036 

07.05.2018 Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon - motorisert ferdsel i utmark. 1380668 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, m/flere, om tillatelse til kjøring 
med snøskuter i forbindelse med befaring for å finne egnet sted for plassering av VHF sikringsradio.  
Dette gjelder flytting av en eksisterende stasjon som nå står på svensk side. 
 
Saksopplysninger: 
Terje Kristoffersen m/flere er nausteiere ved Muorki.  Radiostasjonen er privat og driftes av frivillige 
med naust i Muorki. Stasjonen skal flyttes fra svensk side av grensen.  Kristoffersen m/flere er i kontakt 
med Statskog for en eventulle ny plassering på Lajrrovarre eller ved Vassjavarre, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskriften. 
   
Saken er sendt på høring til Balvatn Reinbeitedistrikt. I sitt svar uttaler reinbeitedistriktet bl a: 
 
«Vi ønsker ikke at det blir gitt dispensasjon for scooterkjøring så seint på våren, siden det er midt i 
kalvingsperioden. Grunnet lite snø og mye barflekker i området det søkes dispensasjon i trekker reinen 
dit. Vi har satellittsendere på simler som beiter og som kommer til å kalve i området rundt Muorki, 
Vássjávárre og Lájrro.»  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dersom kommunen skulle gitt dispensasjon til befaring i området skulle dette vært gitt/utført før 
snøskutersesongen er over.  Å innvilge dispensasjon til privat befaring i dette området så sent på året, vil 
skape uro og forstyrrelse for rein i kalvingstiden og bør unngås. En slik befaring må kunne utføres 
tidligere på vinteren, innenfor snøskutersesongen, f eks før 5. mai som er sluttdato for ferdsel i 
turistløypa til Sverige. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 







Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com> 
Sendt: søndag 6. mai 2018 22.48 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Søknad om dispensasjon - motorisert ferdsel i utmark 
 
Hei 
 
Vi ønsker ikke at det blir gitt dispensasjon for scooterkjøring så seint på våren, siden det er midt i 
kalvingsperioden. Grunnet lite snø og mye barflekker i området det søkes dispensasjon i trekker 
reinen dit. Vi har satellittsendere på simler som beiter og som kommer til å kalve i området rundt 
Muorki, Vássjávárre og Lájrro. Se vedlagt bilde for noen av simlenes posisjon 6. mai 2018. 
 
I fjor ble det observert at samme søkere kjørte snøscooter i områder de ikke hadde dispensasjon 
til å kjøre i. Det fører til store forstyrrelser for reinen, spesielt simler og kalver som er svært 
sårbare i denne perioden. 
 
Mvh Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 



 
 
 
 

2. mai 2018 kl. 09:22 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
 
Hei! 
Vedlagt oversendes en søknad fra Terje Kristoffersen m/flere om kjøring med snøskuter i 
forbindelse med befaring av område for plassering av telemast. 
Vi ber om uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt.  Saken skal behandles i Planutvalget den 
22. mai, så vi ber derfor om en snarlig tilbakemelding. 
  

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  
<Terje Kristoffersen - Soknad om disp ensasjon for bruk av motorkjø....pdf> 
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