
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 18.06.2018 kl.: 12:00 - 15:30 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
I tillegg vil følgende saker bli ettersendt: 
- Regulering Marmorveien 
 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2018 
Sak nr. Sakstittel  
080/18 59/75 - Lars Andre Slåtteng - Avslag på tillatelse til tilltak 

samt dispensasjons fra LNF-formål, Kosmovassveien 76, 
Valnesfjord 

 

081/18 Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark - endring  
082/18 119/317 - Henning Olsen - Avslag på søknad om tillatelse til 

tiltak uten ansvarsrett, oppføring av garasje midt i 
kjerneområdet for kulturminneplanen Sulitjelma, Mons 
Petterv. 1 , Sulitjelma 

 

083/18 Klage på saksbehandling av byggesøknad  
084/18 Søknad om dispensasjon fra § 2.1, Krav til godkjent 

bebyggelsesplan, i reguleringsbestemmelsene for Sulitjelma 
opplevelsespark samt søknad om godkjenning av 
situasjonsplan for Sulitjelma opplevelsespark H 1-1 (119/422) 
H 1-2 (119/223) og H 2-1 (119/424) 

 

 
 
 
Fauske, 14.06.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9054     
 Arkiv sakID.: 17/1238 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
080/18 Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018 

 
 
59/75 - Lars Andre Slåtteng - Avslag på tillatelse til tilltak samt dispensasjons fra 
LNF-formål, Kosmovassveien 76, 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 gis det avslag på 
søknad for oppføring av garasje på eiendommen Kosmovassveien76 , Valnesfjord gnr.59. bnr.75. 
 

 
Vedlegg: 
12.06.2018 Klagebehandling - avslag på søknad om oppføring av fritidsbolig - 59/75 

Helskog, Fauske 
1383812 

28.03.2017 59/75 - Lars Andrè Slåteng - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
garasje 

1344552 

28.03.2017 Svar på søknad om dispensasjon 1344553 

28.03.2017 Nabovarsel 1344554 

28.03.2017 Kart 1344555 

28.03.2017 Tegning 1344556 

14.12.2017 59/75 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, garasje 1367815 

13.12.2017 Disp-søknad_side1 1367816 

13.12.2017 Disp-søknad_side2 1367817 

13.12.2017 el-118735 Ordre revA 1367818 

13.12.2017 Nabovarsel - oppdatert 1367820 

13.12.2017 17_24908-6Vedrørende oppdatert situasjonsplan - fv. 530 - gnr. 59 bnr. 75 - 
Valnesfjord - Fauske kommune 

1367822 

19.01.2018 uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av garasje - 5975 - 
Valnesfjord - Fauske 

1370568 

17.01.2018 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av garasje - 59/75 - 
Valnesfjord - Fauske 

1370567 

 
Sammendrag: 
Lars Andre Slåtteng har søkt om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett samt dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel LNF-A området for bygging av garasje.  
 
Søknad mottatt 28.03.18, dispensasjonssøknad er mottatt 19.01.18. Først innsendt situasjonskart er 
garasjen lagt på sin helhet på fulldyrka jord, mens nytt oppdatert situasjonskart ble garasjen plassert 
helt til fulldyrka jord, men står på skog med lav bonitet iht. NIBIO gårdskart for valgt eiendom.  
Nabovarsel er sendt rekommandert 10.03.17, og 11.07.17.  
 
Saken har vært på høring hos Sametinget, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.  
Førstnevnte kom ikke med uttalelse.  
 



Saksopplysninger: 
Tiltakshaver ønsker å bygge en garasje på sin eiendom, Kosmovassveien 76, Valnesfjord, tiltaket ligger i 
LNF-A området som ikke tillater andre tiltak enn tiltak tilknyttes stedbunden næring jf. 
Kommuneplanens arealdel.  
 
Lars Andre Slåtteng har i sin dispensasjonssøknad forklart at på grunn av liten bolig uten kjeller har han 
behov for garasje for å oppbevare redskaper og verktøy. I tillegg ønsker han å kunne parkere kjøretøy og 
sykler.  
 
Tiltakshaver har tidligere søkt om å få fradelt og oppført ett lignede bygg (da som fritidsbolig), på 
samme plassering som førstnevnte situasjonsplan. I vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland sak med 
arkivkode: 421.3 heter det blant annet:  
«Kommuneplanen skal ivareta helhet i arealdisponeringen, ikke enkeltinteresser hver for seg. Det 
generelle hensynet til å bevare planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag taler imot å dispensere 
fra planen. Kommunen har igjennom en omfattende beslutningsprosess, hvor blant annet 
landbruksfaglige vurderinger inngår, funnet at det aktuelle området skal ha arealmessige status som 
LNF-område. Det er på det rene at dersom man ved dispensasjon tillater fritidshus i LNF-området vil 
vesentlige planforutsetninger fravikes.» 
 
Høringsinstansene kom med følgende uttalelser:  
Fylkesmannens vurdering:  
Fylkesmannen er på generelt grunnlag kritisk til at det gis dispensasjon til andre formål enn det som er 
tillatt i planbestemmelsene.  
I dette tilfellet er tiltaket åpenbart i strid med gjeldende planbestemmelser for LNF-området sone A. I 
planbestemmelsene for Sone A står det tydelig at det ikke skal tillates andre tiltak enn de som er knyttet 
til stedbunden næring, jf. Plan -og bygningslovens §20-4, nr.2.  
 
Vi registrerer at det er gjort endringer på plasseringen av garasjen. Opprinnelig plassering vil, i tillegg til 
å bryte med gjeldende planbestemmelse, omfatte omdisponering av dyrka mark.  
 
Fylkesmannens konklusjon:  
Fylkesmannen mener at det ikke bør gis dispensasjon i denne saken da tiltaket åpenbart vil bryte med 
gjeldende planbestemmelser for området. Hvis kommunen likevel finner gode grunner for å gi 
dispensasjon må garasjen plasseres rett sør for eneboligen jf. oppdatert situasjonsplan av 14.07.2017.  
 
Nordland fylkeskommune:  
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige 
kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil 
fylkeskommunen derfor vise til aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på 
forminner, jf. Kulturlovens §8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede steinkonstruksjoner, må Kulturminner i Nordland 
underrettes umiddelbart. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hensynet bak lovens formål, Plan og bygningslovens §11-7, Nr. 5 Landbruks-, natur- og frilufts formål 
samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter og skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som 
naturområder og naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det 
vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 
området til friluftsliv.  
 



Jordvernet og forvaltningen av kulturlandskapet er vesentlig innskjerpet, jf. bl.a. felles brev fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet til kommunene m.fl. datert 21.02.06 Vern 
om jorda og kulturlandskapet — kommunens ansvar innenfor nasjonale mål. Innskjerpingsbrevet retter 
spesielt fokus på et høyt omfang av dispensasjonssaker som bit-for-bit gir en uheldig fragmentering av 
landskapet og produksjonsområder.  
 
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 
Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende 
plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. 
 
Tiltaket er sjekket opp mot artskartet og ingen rødlistede arter tilknyttet eiendommen.  
 
Fordelene i denne saken er at tiltakshaver får bodrom, slik at han kan oppbevare redskaper og verktøy, 
samt kjøretøy og sykler.  
 
Tiltaket er plassert jevnt ved dyrkbar mark, noe som ved «spredt bebyggelse» innebærer en (minste) 
avstand til dyrka mark på 15m. Grunnen til at man skal ha en viss avstand er for å ikke hindre gårdsdrift 
eller være sjenerende for tiltakshaver med gårdsdrift tett inntil hushjørnet. Dersom det blir sjenerende 
for tiltakshaver med gårdsdrift, vil gårdsdriften enten avta eller kunne skape konflikt, ingen av delene er 
ønskelig. Hensynet til bestemmelsen det dispensenseres fra, blir da vesentlig tilsidesatt.  
 
Det er ikke en klar overvekt av positive momenter for å gi dispensasjon. Dersom en statlig eller regional 
myndighet uttaler seg negativt til en søknad, bør ikke kommunen innvilge dispensasjonen iht. Pbl §19-2 
fjerde ledd, andre punktum.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon verken kan eller bør 
gis.  
 



 
Ovenfor viser garasje som er søkt nå, og nedenfor er fritidsboligen som søkt og fikk avslag fra 
bygningsmyndighetene 19.06.2008, samt Fylkesmannens stadfestelse av vedtak, datert 24.11.2008.  
 

 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 











































Fra: Lars Slåteng <slaateng@online.no> 
Sendt: 14. juli 2017 13:27 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: 17/9871 59/75 Tiltak uten ansvarsrett, garasje 
Vedlegg: Disp-søknad_side1.pdf; ATT00001.htm; Disp-søknad_side2.pdf; 

ATT00002.htm; el-118735 Ordre revA.pdf; ATT00003.htm; Nabovarsel - 
oppdatert.pdf; ATT00004.htm; 17_24908-6Vedrørende oppdatert 
situasjonsplan - fv. 530 - gnr. 59 bnr. 75 - Valnesfjord - Fauske 
kommune .pdf; ATT00005.htm 

 

 

Hei, 

  

Viser til ref. 17/9871 samt telefonsamtale 4/7-17, og oversender herved dispensasjonssøknad, 

oversikt over endret plassering av tiltaket (situasjonsplan og skisser), svar fra Statens Vegvesen 

og nytt samtykke til tiltaket fra nabo 59/22. 

  

Vennlig hilsen 

Lars Slåteng 















 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Ytterøra 22 Statens vegvesen 
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8656 MOSJØEN Regnskap 
Postboks 1403     Postboks 702 
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Lars Slåteng 
Einmoveien 22b 
8009 BODØ 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region nord Ivar Heggli / 97077271 17/24908-6    14.07.2017 
     
      

VVeeddrrøørreennddee  ooppppddaatteerrtt  ssiittuuaassjjoonnssppllaann  --  ffvv..  553300  --  ggnnrr..  5599  bbnnrr..  7755  --  
VVaallnneessffjjoorrdd  --  FFaauusskkee  kkoommmmuunnee    

Vi viser til oppdaterte situasjonsplan av 14.07.2017, samt vårt vedtak 17/24908-2 av 
07.03.2017. Det ble i dette vedtaket gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser om 
bygging langs offentlig veg for oppføring av garasje i en avstand på 19 meter fra midten av 
fylkesveg 530. 
 
I ny situasjonsplan er garasjens plassering endret, og den kommer nå ca. 44 meter fra 
midten av fylkesvegen (hp 2 m 1200). Statens vegvesen har ingen merknader til at garasjen 
kan plasseres i henhold til vedlagte situasjonsplan. For øvrig gjelder samme vilkår som stilt i 
vedtak 17/24908. 
 
 
Plan og forvaltning - vegavdeling Nordland 
Med hilsen 
 
 
 
Ivar Heggli 
rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE 
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Ny situasjonsplan: 

 



Fra: Sveaass, Axel <fmnoasv@fylkesmannen.no> 
Sendt: mandag 15. januar 2018 14.44 
Til: Postmottak 
Kopi: post@nfk.no 
Emne: uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av garasje - 59/75 - 

Valnesfjord - Fauske 
Vedlegg: uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av garasje - 59 75 - 

Valnesfjord - Fauske.PDF 
 

Hei. 

 

Vedlagt følger vårt svar vedrørende dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av garasje - 

59/75 - Valnesfjord – Fauske. 

-- 
Med hilsen 
Axel Sveaass 
rådgiver || landbruks- og reindriftsavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
tlf: 75547857 || 
fmnoasv@fylkesmannen.no 
 

 

mailto:fmnoasv@fylkesmannen.no


 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus  fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 
8002 Bodø   

 
 
 
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 

Saksb.: Axel Sveaass 
e-post: fmnoasv@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 54 78 57 
Vår ref: 2017/7877  

Deres ref:  
Vår dato: 15.01.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 421.3 

 
 
 
 
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - 
Oppføring av garasje – gnr/bnr 59/75 - Valnesfjord - Fauske  
 
Fylkesmannen viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 15.12.2017. 
 
SAKENS BAKGRUNN 
Saken gjelder søknad om oppføring av garasje på gnr/bnr 59/75 i Valnesfjord i Fauske 
kommune. Tiltaket ligger i LNF‐område, sone A. Innenfor denne sonen er det i 
planbestemmelsene vedtatt at det ikke skal tillates andre tiltak enn de som er knyttet til 
stedbunden næring, jfr. Plan -og bygningslovens § 20-4, nr. 2.  
 
Tiltakshaver har tidligere søkt om fradeling av tomt til fritidsformål, og fått avslag. Noe av 
begrunnelsene antas å være relevant også for garasjen. Garasjen syntes å ha likhetstrekk 
på fritidsboligen som tidligere søkt, samt opprinnelig plassering samme, men tiltakshaver har 
endret denne. 
 
FYLKESMANNENS VURDERING 
 
Landbruk 
Fylkesmannen er på generelt grunnlag kritisk til at gis dispensasjon til andre formål enn det 
som er tillatt i planbestemmelsene.  
 
I dette tilfellet er tiltaket er åpenbart i strid med gjeldene planbestemmelser for LNF- område 
sone A. I planbestemmelsene for sone A står det tydelig at det ikke skal tillates andre tiltak 
enn de som er knyttet til stedbunden næring, jfr. Plan -og bygningslovens § 20-4, nr. 2.  
 
Vi registrerer at det er gjort endringer underveis i prosessen vedrørende den opprinnelige 
plasseringen av garasjen. Opprinnelig plassering vil, i tillegg til å bryte med gjeldene 
planbestemmelse, omfatte omdisponering av dyrka mark. 
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FYLKESMANNENS KONKLUSJON 
Fylkesmannen mener at det ikke bør gis dispensasjon i denne saken da tiltaket åpenbart vil 
bryte med gjeldene planbestemmelser for området. Hvis kommunen likevel finner gode 
grunner for å gi dispensasjon må garasjen plasseres rett sør for eneboligen jf. oppdatert 
situasjonsplan av 14.07.2017. 
 
ORIENTERING OM VEDTAK 
Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Magne Totland (e.f.)  
seksjonsleder Axel Sveaass 
 rådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/8766     
 Arkiv sakID.: 18/1784 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
081/18 Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018 

 
 
Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark - endring 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til endring av 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
12.06.2018 Plankart_Sulitjelma opplevelsespark endring 1383718 

12.06.2018 reguleringsbestemmelser 1383719 
 
Saksopplysninger: 
 
I forbindelse med tenkt etablering av nye hyttetomter ser rådmannen det nødvendig å oppdatere 
bestemmelsene for å forenkle prosessen med fradeling av hyttetomter innenfor områdene som er 
avsatt til fritidsbebyggelse. 
 
Det er også nødvendig å oppdatere formålene i plankartet til sosi-standard etter dagens plan- og 
bygningslov, samt å justere plankartet etter dagens situsjon. 
 
Følgende endringer foreslås for gjeldende områderegulering av Sulitjelma opplevelsespark (planid 
2008008): 
 
Plankartet: 

· Formålene i plankartet oppdateres til sosi-standard etter dagens plan- og bygningslov 
· Vegtrase oppdateres etter dagens situasjon 
· Justering av allmennyttige formål og områder for fritidsbebyggelse etter dagens situasjon 
· Friluftsområde i sjø og vassdrag oppdateres etter den nyeste FKB-vann 
· Hensynsone (faresone) for høyspenningsanlegg er oppdatert 
· Parkeringsplasser er justert og oppdatert 

 
Reguleringsbestemmelsene 

· Under § 2, pkt. 2.1 Byggeområder for fritidsbebyggelse, endres krav om bebyggelsesplan. 
Teksten «Utbygging skal gjennomføres etappevis i henhold til godkjente bebyggelsesplaner for 
naturlig avgrensede områder. Bebyggelsesplanene skal vise plassering av bygninger, 
veitraseer, parkeringsplasser og andre kommunaltekniske installasjoner, samt rammer for 
bygningers størrelse, utforming og materialbruk.» endres til «Utbygging skal gjennomføres 
etappevis i henhold til godkjente detaljerte situasjonsplaner for naturlig avgrensede områder i 
målestokk 1:500. Situasjonssplanene skal vise plassering av bygninger, veitraseer, 
parkeringsplasser og andre kommunaltekniske installasjoner, samt rammer for bygningers 



størrelse, utforming og materialbruk.» 
· Under § 2, pkt. 2.1 Byggeområder for fritidsbebyggelse, endres krav om grad av utnyting:  

· Ved utskillelse av egen tomt skal denne ikke overstige 1,2 daa, og %-BYA ikke 
overstige 20%. 

· Der det utskilles tomter for enkeltbygninger eller husgrupper skal %-BYA ikke 
overstige 30%. 

· Nytt avsnitt under § 2, pkt 2.1: Veranda kan etableres i røstvegg på eksisterende boliger innenfor 
H1 og H2. Dette forutsettes at brannkrav/avstand til nabogrense/nabobygning er i tråd med 
teknisk forskrift. Maksimal dybde/utstikk skal være 2 m. Bredden avgrenses av huskroppen, 
maksimalt 3,6 m. 

· Under § 2, pkt. 2.2 Turistsenter område T1-T2, endres krav om grad av utnytting: 
· Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 35%. 

· Under § 2, pkt. 2.3 Områder for allmennyttig fomål, endres krav om grad av utnytting 
· Område A1: Maksimalt bebygget areal (%-BYA) = 30% 
· Område A2:  

· Under § 2, pkt. 2.4 Område for bensinstasjon, endres krav om grad av utnytting 
· Samlet bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 35 %. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Bestemmelser i tilknytning til 

 
REGULERINGSPLAN FOR SULITJELMA 

OPPLEVELSESPARK/endringer 

i Fauske kommune 
 

§ 1 GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Byggeområder: Områder for fritidsbebyggelse, allmennyttig formål, turistsenter, bensinstasjon 
2. Landbruksområder: Skogbruk 
3. Offentlige trafikkområder: Fylkesveg. 
4. Friområder: Idrettsanlegg, skiløype, lekeområder, park (nærmiljøanlegg) 
5. Fareområder: Høyspenningsanlegg, skytebaner, flom/tilbakeslagsfare 
6. Spesialområder:Vann- og avløpsanlegg, kraftforsyningsanlegg, friluftsområder i vassdrag. 
7. Fellesområder: Felles adkomstveg/parkeringsplass 
8. Kombinerte formål: Allmennyttig/skiløype 

 
 

§ 2 BYGGEOMRÅDER H1-H9 
 

2.1 Byggeområder for fritidsbebyggelse 
 

Frittstående enkelthytter(med 1 boenhet) innenfor områdene H1-H9 kan ha maksimalt tillatt 

bruksareal T-BRA= 150 m2 inkl. ev. uthus/anneks. Ved utskillelse av egen tomt skal denne ikke 

overstige 1,2 daa, og %-BYA ikke overstige 20%. 

Største tillatte raft høyde er 4 m, regnet i forhold til flatt terreng, og 5 m regnet i forhold til skrått 
terreng. 

 
 

Konsentrert fritidsbebyggelse, herunder firmahytter, rekkehytter og leilighetshytter med flere 
boenheter kan ha maksimalt tillatt bruksareal T-BRA=500 m2 inkl. ev uthus/anneks. 
Der det utskilles tomter for enkeltbygninger eller husgrupper skal %-BYA ikke overstige 30%. 

Største tillatte raft høyde er 6,85 m, regnet i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. 

Bebyggelsen skal ha god form og materialbehandling. 

Tak må ikke være blankt eller ha lysreflekterende overflate. Uthus skal tilpasses tilhørende hytte med 
hensyn til materialvalg, form og farge. 
Som grunnlag for kommunens vurdering av bebyggelsens tilpasning til terreng og omgivelser 
skal det utarbeides illustrasjonsplaner som gir et helhetlig bilde av bebyggelsen i forhold til 
omgivelsene. 

 
Utbygging skal gjennomføres etappevis i henhold til godkjente detaljerte 
situasjonsplaner for naturlig avgrensede områder i målestokk 1:500. 
Situasjonsplanene skal vise plassering av bygninger, veitraseer, parkeringsplasser og andre 
kommunaltekniske installasjoner, samt rammer for bygningers størrelse, utforming og 
materialbruk.
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Ny avkjørsel fra fylkesveg 543 skal være opparbeidet før utbygging av områdene starter. 

Adkomstveger, vannforsynings- og avløpsanlegg skal være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. 

 

Veranda kan etableres i røstvegg på eksisterende boliger innenfor H1 og H2. Dette forutsettes at 

brannkrav/avstand til nabogrense/nabobygning er i tråd med teknisk forskrift. Maksimal 

dybde/utstikk skal være 2 m. Bredden avgrenses av hus kroppen, maksimalt 3,6 m. 

 

 
2.2 Turistsenter Område, T1 - T2. 

 

I område T 1 -T 2 kan nåværende bygninger opprettholdes i sin nåværende form og størrelse. Tiltak som 

tilbygg, påbygg og nye bygninger/anlegg kan, etter søknad, tillates av planutvalget i den grad tiltaket 

sammenfaller med formål "turistsenter". Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 

35%. 

 

Campingvogner og bobiler kan kun oppstilles på anviste plasser. Påbudt minsteavstand (campingvogn, 

bobil, telt) er 3 meter. Dimensjon på fortelt/spikertelt tilknyttet campingvogner skal være maksimalt 

2,5 m dypt og 5,0 m bredt og med flatt tak ikke høyere enn campingvogna. Teltet kan ikke være lenger 

enn vogna, selv om vogna er under 5,0 m. Ved spisstak må takvinkel ikke overstige 8 grader, og 

mønehøyden maksimalt 0,4m over vogna. Ved skråtak løsning kan taket maksimalt være 0,2 m over 

vogna. Farge og materialvalg skal være nøytralt og mest mulig likt campingvogna. Fortelt/spikertelt 

skal være uten ildsted og skal generelt demonteres når campingvogna flyttes. Ved kortvarig flytting 

kan det av sentereier gis et særskilt unntak fra plikten til demontering. Før planlegging/oppstart av nytt 

spikertelt skal det tas kontakt med sentereier for godkjenning. 

 

Områdene skal forsynes med godkjente installasjoner for drikkevannsforsyning og avløp med 

servicerom i samsvar med godkjent situasjonsplan. Videre skal det etableres en godkjent 

renovasjonsordning. 

2.3 Områder for allmennyttig formål 

Område A1 
I område A1 kan det oppføres servicebygg for alpinanlegget. Bygget kan bl.a. inneholde smørebu, 

varmestue, bevertningslokale, skiutleie, toaletter, lagerrom, vaktmesterrom og lignende. Maksimalt 

bebygget areal (%-BYA) = 30%. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40 grader. 

Største raft høyde 7 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Adkomstveger, vannforsynings -og avløpsanlegg skal være opparbeidet før byggetillatelse gis. 

 

Område A2 
I område A2 kan eksisterende skytebaneanlegg m/bygninger opprettholdes og vedlikeholdes. Anlegget 

kan også utbygges etter behov med nødvendige sikkerhetssoner innenfor avsatt areal. I tillegg kan det 

anlegges en skytebane med nødvendig sikkerhetssone for skiskyting i tilknytning til de på plankartet 

viste skiløyper m/standplass. 

Skytebaneanlegget skal drives etter de retningslinjer som gjelder for slike baner, jfr. Justis- 

departementets forskrifter av 1. juli 1988 om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile 

skytebaner. Området kan også en gang i vinterhalvåret benyttes til dragracing konkurranse. 

 

Skytebaneanlegget kan kun brukes i henhold til instruks som er godkjent av politiet. 
 

Område A2 kan nyttes som aktivitetsplass hvor permanent bygging av lavvo, gammer, danseplass, 
gapahuk, ildsted, klatrevegg og lignende er tillatt. 

 

Området kan utbygges etter godkjent bebyggelsesplan/situasjonsplan 
 

Området kan for øvrig drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens og reindriftslovens 
bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen beskriver. 
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Område A3 

Område A3 kan nyttes som aktivitetsplass hvor bygging av ikke permanente innretninger som 

ishotell, lavvo, ildsted, o. 1. er tillatt. 

 

Området kan utbygges etter godkjent situasjonsplan og kan for øvrig drives i samsvar med jordlovens, 

skogbrukslovens og reindriftslovens bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter 

som planen beskriver. 

 
2.4 Område for bensinstasjon, BS 

 

På område BS kan det etableres inntil fem bensin/dieselpumper med tak og tilhørende trafikkareal for å 

betjene kjøretøyer inntil kjøretøytype buss. Samlet bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 35 %. 

 

 

 

2.5 Enkeltstående hyttetomter i skogbruksområder, 

 
I skogbruksområdet kan eksisterende, lovlig oppførte bygninger benyttes som fritidsbolig (hytte) med 
tilhørende uthus. Nye hyttetomter fremgår av plankartet. Nye hytter kan oppføres i en etasje med maks 
raft høyde 3,0m og mønehøyden maks 5,5 m målt fra overkant grunnmur/pilar. Maks tillatt bruksareal 

(T.BRA) på hyttebebyggelsen er 100 m
2 

inklusive uthus/anneks. Hyttene skal utformes slik at 
grunnmur/innvendig gulv trekkes så langt ned mot terreng som mulig. Bebyggelsen skal ha god form og 
materialbehandling. Tak skal ikke være blankt eller ha lysreflekterende overflate. Uthus/anneks skal 
tilpasses hytta med hensyn til materialvalg, form og farge. Terrasser skal totalt sett ikke utgjøre mer enn 
25 % av hyttas grunnflate og kommer i tillegg til hyttas grunnflate. 

 

Vann og avløp tillates ikke innlagt i hytte/uthus/anneks. Evt. anlagte brønner skal være forsvarlig sikret 

og merket for skiløpere ved vinterbruk. Innlagt strøm skal skje ved bruk av jordkabel. 

 

Som toalett i nye hytter skal brukes bio-do e. lign. av godkjent type. Do bygges i tilknytning til 

uthus/anneks. 
 

For alle hytter kan det utskilles tomt ved punktfeste. Plassering av hyttene skal være innenfor de 

sirkelflater som er vist på planen. 

 

Frakt av byggematerialer m.m. til hyttetomtene med kjøretøy skal skje på frossen snødekt mark eller ved 

bruk av helikopter. 

 

Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av områdene starter. Det er ikke 

tillatt å opparbeide bilveg eller benytte eldre kjørbare veger til motorisert ferdsel til nye eller 

eksisterende hytter. 

 
For område S27 gjelder: 

 

Hyttetomtene 1001-1004, F 33 og 9621 skal ha gangadkomst fra parkeringsplass PF6. 

 

Hyttetomtene 1007-1010,1012-1018,1020-1022,1024 og 9783 skal ha gangadkomst fra 

parkeringsplass PF7. 
 

Hyttetomtene 1023, 1025-1026, 1028-1032, F57, F322 og 9781 skal ha gangadkomst fra 

parkeringsplass PF8 
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§ 3 SKOGBRUKSOMRÅDER 
 

Områdene regulert til skogbruk skal disponeres og drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens 
og reindriftslovens bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen 
beskriver. 
Eksisterende og nye frittstående hytter innenfor området inngår som vist på plankartet. 

 

§ 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 

4.1 Areal til offentlig veg 
 

Området regulert til offentlig veg opprettholdes som fylkesveg. Avkjørslene fra Fv.543 til 
parkeringsplassene og kryssene skal dimensjoneres og utformes i henhold til Vegnormalen 017, med 
krav til frisikt etter standardklasse Sl og dimensjonerende fart 50km/t. 

 
 

§5 FRIOMRÅDER 

 

5.1 Nærmiljøanlegg F1 
 

Områdene kan opprettholdes som naturområde eller gis en forsiktig parkmessig behandling for rasting 
og uhindret rekreasjon. Områdene kan forsynes med enkle bord og benker, gapahuker, bålplasser, 
fiskebrygger, båtplasser, turstier, lekeplasser o.l., alt tilpasset alle befolkningsgrupper. 
Bygninger kan ikke oppføres i området hvis det ikke har direkte tilknytning til aktivitetene for 
området. 
Områdene kan drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens og reindriftslovens bestemmelser, 
men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen beskriver. 

 

5.2 Område F2 
 

Områdene er avsatt som nærmiljøanlegg for lekaktiviteter som skileik med barneskitrekk, aking og 
ballspill. Området kan opprettholdes som naturområde eller opparbeides og tilpasses de aktuelle 
aktiviteter tilpasset alle befolkningsgrupper. Motorisert ferdsel er kun tillatt for betjening/vedlikehold 
av lekeområdene. Bygninger kan ikke oppføres i områdene. 

 

Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av de enkelte områder starter. 
 

§ 6 IDRETTSOMRÅDER 
 

6.1 Område I1 
 

Området kan opparbeides som alpinanlegg, herunder skitrekk/heis i henhold til Norges skiforbunds 
regler, herunder varmestue og andre bygninger som har sammenheng med driften av alpinanlegget. 
Motorisert ferdsel er kun tillatt for betjening/vedlikehold av alpinanlegget. 

 

I området kan det ryddes åpne traseer i skog. I traseene er motorisert ferdsel kun tillat for betjening 
/vedlikehold av alpinanlegget. Det skal ikke opparbeides veimessige anlegg utover rydding av skog og 
preparering på snø som skuter/skiløype. 
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6.2 Område I2 

 
Området kan opparbeides og bebygges som langrennstadion i henhold til Norges skiforbunds regler, 
herunder bygninger som inneholder varmestue, smøreboder, tidtager bu, speaker bu og lignende. 
Bygninger skal om mulig være tilpasset alle befolkningsgrupper. Motorisert ferdsel utover snø 
preparering av skiløyper og stadionområde er ikke tillatt. 

 

Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av de enkelte områder starter. 

 

 

 

 

§ 7 SPESIALOMRÅDER 

 

7.1 Friluftsområder i vassdrag, FL1 - FL7. 
 

Ved evt. planlegging og gjennomføring/utbygging av gang-/turveger og andre anlegg for 
friluftsaktiviteter skal god tilgjengelighet sikres for så stor del av befolkningen som mulig. De 
tilgjengelige turveger skal forsøkes plassert slik i terrenget at større stigninger enn 1:20, evt. 1:15 over 
kortere strekninger, unngås. 

 

7.2 Område FL1 -FL 7 
 

Innenfor områdene regulert til friluftsområde i vassdrag tillates alminnelige friluftsaktiviteter. 
I område FL 3 og FL 4 kan det opparbeides anlegg for vannsportsaktiviteter (roing/padling) etter en på 
forhånd godkjent plan. 

 

I det vassdragsnære området tillates ingen inngrep som forringer vassdragets verdi for friluftsliv, 
leveområde for vilt og fisk, kulturminner og kulturmiljø. 

 
 

7.3 Areal til VA-anlegg Område K1 
 

Området er avsatt til oppføring/anlegg av renseanlegg for kloakkavløp. 
Eier/fester av anlegget skal ha ansvaret for, og kostnadene med å sette opp og vedlikeholde 
tilstrekkelig gjerde med avlåst port rundt området for å holde beitende dyr borte fra tomta/anlegget. 

 
 

§ 8 FELLESAREALER 
 

Veier og parkeringsplasser som vist på plankartet skal være felles for brukerne i området, og 
opparbeides og vedlikeholdes av grunneier og utbygger (etter avtale mellom disse). 

 

Parkeringsplasser skal opparbeides i takt med utbyggingen. Alpinbakke med skitrekk, skistadion, 
løypetraseer utbygges i takt med utbyggingen av hytter/leiligheter. Felles parkeringsplasser 
skal være tilgjengelige for allmennheten i forbindelse med bruk av idrettsanlegg og friluftsliv i 
området, samt for eiere av frittstående hytter i skogbruksområdet. 

 
 

§ 9 DIVERSE BESTEMMELSER 
 

For drikkevannsforsyning kan det bores etter grunnvann innenfor planområdet. Eventuell egnet 
lokalisering skal avklares med særlovsmyndighetene. 



 

Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget omgående, jfr. lov av 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 

 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 

kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og forskrifter og 

vedtekter fastsatt i medhold av denne. 

oooooooooooooooo 

 

 

 

Planbestemmelsene utarbeidet den 14.01.2004 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Statskog SF 
Revidert 07.03.2005 
Revidert 25.01.2006 
Revidert 15/4-07 
Revidert 21/2-08 på grunnlag av kommunestyrets vedtak av 25/6-07 sak 041/07 
Reverdert 12.06.18, Fauske kommune 
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Sak nr.   Dato 
082/18 Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018 

 
 
119/317 - Henning Olsen - Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, oppføring av garasje midt i kjerneområdet for kulturminneplanen 
Sulitjelma, Mons Petterv. 1 , Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. I medhold av plan og bygningslovens §13-1. nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i 
MonsPettervei 1, Sulitjelma. Gnr. 119 Bnr.317 og 271. 

2. Forbudet gjelder inntil pågående kulturminneplan vedtas.  
 

 
Vedlegg: 
02.05.2017 119/317 - Henning Olsen - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 

garasje 
1348327 

02.05.2017 Nabovarsel 1348328 

02.05.2017 Kart 1348329 

02.05.2017 Tegninger 1348330 

05.05.2017 Vedrørende planer om bygging av ny garasje,  Sulitjelma gnr.119317 alt. 
119290 - Fauske kommune 

1348814 

 
Sammendrag: 
Henning Olsen søker om å få sette opp garasje på en av eiendommene 119/317 eller 119/271. 
Tiltakshaver ønsker å komme til en løsning slik at han kan få sette opp en garasje på 49m² midt i 
kulturminneplanens kjerne. Han har tidligere blitt informert om at tiltaket står på vent i påvente av 
kulturminneplanens utarbeidelse.  
 
Saksopplysninger: 
Henning Olsen ønsker å bygge garasje midt i kjernen til kulturminneplanen for Sulitjelma..  
 
Det ble foreslått bygge- og delingsforbud med virkning inntil 4år for å få etablert ro til å få utarbeidet 
kulturminneplanen. Dette etter Fylkeskommunens anbefalinger. Pr. dato er ikke gjort noe vedtak om 
dette. 
 
Parallelt med politisk behandling av denne planen, vil Nordland fylkeskommune gjennomføre en 
tilstandsvurdering av utvalgte bygninger / kulturmiljø som framgår av denne planen. Denne 
tilstandsvurderingen samt denne planen legges til grunn for en søknad til Riksantikvaren for midler til 
oppgradering / istandsetting av kulturminner i Sulitjelma. 
 
Tiltaket til Henning Olsen ble sendt på høring til Fylkeskommunens kulturavdeling og de hadde blant 
annet følgende uttalelse til saken (ref.: 17/23865) av dato 23.03.2017:  
 



Eiendommen er registrert i SEFRAK registeret, oppføring i registeret gir ikke noe formelt vern, men er en 
indikasjon på at bygningen kan være bevaringsverdige. Det er tilfelle i denne saken. 
 
Flere av bygningene i området har høy bevaringsverdig som representant for det gamle gruvesamfunnet 
i Sulitjelma.  
 
Eiendom 119/317:  
Bygningen på denne eiendommen er oppført som sykestue og har høy bevaringsverdig.  
 
Eiendom 119/210:  
Branntomt etter det gamle posthuset. Naboeiendommer: stasjonsmesterbolig, verneverdig større 
bolighus, Hotellet / gjestgiveri, Ingeniørmessa, Storkontoret.  
 
Vi vil anbefale at Fauske kommune innfører bygge- og delingsforbud iht. plan- og bygningsloven §13-1 
midlertidig forbud mot tiltak. Inntil det er utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan og kulturminneplan 
for Sulitjelmaområdet, herunder aksen fra Hotellet / direktørboligen til Storkontoret, bør ingen nye 
byggetiltak tillates.  
 
Når ny reguleringsplan med vernebestemmelser foreligger, vil dette innebære en langt større 
forutsigbarhet for hva som kan tillates i området eller ikke. For at det i mellomtiden ikke skal skje mer 
eller mindre tilfeldige byggetiltak som sakte men sikkert endrer omradetes karakter, kan det derfor være 
en stor fordel at det innføres ett slikt bygge- og delingsforbud. Vi viser til at det har vært møter og 
befaring mellom Riksantikvaren, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune om bevaring av viktige 
kulturminner i Sulitjelma. Bygningen og miljøet her er kjerneområdet for en helhetlig ivaretakelse av det 
bevaringsverdige bygningsmiljøet i Sulitjelma.  
 
Vår vurdering er at det ikke bør tillates bygget garasje på de to foreslåtte tomtealternativene på 
nåværende tidspunkt.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
På bakgrunn av kulturmyndighetenes uttalelse kan det ikke oppføres nye tiltak i angitt område. Dersom 
det blir gitt tillatelse på nåværende tidspunkt hvor planen ligger på høring, kan det påregnes lengre tid 
før endelig plan blir vedtatt, derav flere parter som må ha bygge- og deleforbud lengre enn nødvendig. 
Planen skal omfatte en løsning som ivaretar kulturmiljøet og må få rom til å utarbeides med den tid det 
tar. Tiltak som dette ødelegger ikke bare det estiske men også rommet mellom bygningen som er så 
spesielt med eiendommene i Sulitjelma. Dette er også oppført som retningslinjer i kommunedelplanen 
2009-2021: 
 
§9.3 a) Av nyere tids kulturminne skal SEFRAK- registeringen brukes aktivt i saksbehandlingen. 
 
Retningslinjene sier blant annet:  
Det bør ikke oppføres nye større garasjer der dette i vesentlig grad ødelegger rommene mellom 
husene eller der forholdet mellom hovedhusets målestokk og garasjens blir unaturlig (dvs. garasjens 
volum blir for stor i forhold til hovedhuset). En bør av miljøhensyn (bygningsmiljøet) oppmuntre 
eiere/festere til å ta vare på eksisterende fellesgarasjer. 
 
Før det gis tillatelse til bygging/fradeling innhentes tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Av nyere tids 
kulturminner skal SEFRAK – registreringen brukes aktivt i saksbehandlingen. 
 
Kulturminneplanen er avhengig av ett helhetlig og sammensatt plan, for at det skal være optimalt for 
bevaring av bygninger og miljø, men også for innbyggere og tilreisende.  



Kulturminneplanen skal etter fremdriftsplan være vedtatt ved planutvalg  
 
Kulturmyndighetene har bedt om at det ikke gir tillatelse på dette tidspunktet, og det er iht. plan- og 
bygningsloven §21-5. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt. Når tiltaket er betinget 
av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når planer for tiltaket skal legges fram for slik 
myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller samtykke 
som nevnt. 
 
Det ble varslet ett bygge- og delingsforbud i plan og utviklingsutvalget 18.04.17 og kommunestyret 
11.05.17, iht. pbl §13-1 ledd 1. Pr. dato er ikke denne vedtatt : Finner kommunen eller vedkommende 
myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av 
eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i 
gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vedrørende planer om bygging av ny garasje,  Sulitjelma gnr.119/317 alt. 

119/290 - Fauske kommune   

Vi viser til oversendt epost av 15.02.17, mottatt her 16.02.17 vedrørende ovennevnte sak. 

Vi beklager at svaret kommer sent. 

 

Tiltakshaver ønsker å bygge en dobbeltgarasje på en av ovennevnte eiendommer. Begge 

eiendommer, og naboeiendommer, har, eller har hatt, bygninger som er oppført i SEFRAK-

registeret, som er et nasjonalt bygningsregister over alle bygninger i Norge oppført før år 1900 (med 

unntak). Oppføring i registeret gir ikke noe formelt vern, men er en indikasjon på at bygningene kan 

være bevaringsverdige. Det er tilfellet i denne saken. 

 

Flere av bygningene i området har høy bevaringsverdi som representanter for det gamle 

gruvesamfunnet i Sulitjelma. 

 

Eiendom gnr 119/317: 

Bygningen på denne eiendommen er oppført som sykestue og har en høy bevaringsverdi. 

 

Eiendom gnr 119/290: 

Branntomt etter det gamle posthuset. Naboeiendommer:  stasjonsmesterbolig, verneverdig større 

bolighus, Hotellet / Gjestgiveri, Ingeniørmessa, Storkontoret. 

 

Vi vil anbefale at Fauske kommune innfører bygge- og delingsforbud iht plan- og bygningsloven  

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak.  

Inntil det er utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan og kulturminneplan for Sulitjelmaområdet, 

herunder aksen fra Hotellet / direktørbolig til Storkontoret, bør nye byggetiltak ikke tillates.  

 

Når ny reguleringsplan med vernebestemmelser foreligger, vil dette innebære en langt større 

forutsigelighet for hva som kan tillates i området eller ikke. For at det i mellomtiden ikke skal skje 

mer eller mindre tilfeldige byggetiltak som sakte men sikkert endrer områdets karakter, kan det 

derfor være en stor fordel at det innføres et slikt bygge- og delingsforbud. Vi viser til at det har vært 

møter og befaring mellom Riksantikvaren, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune om 

bevaring av viktige kulturminner i Sulitjelma. Bygningene og miljøet her er kjerneområdet for en 

helhetlig ivaretakelse av det bevaringsverdige bygningsmiljøet i Sulitjelma. 

 

Vår vurdering er at det ikke bør tillates bygget garasje på de to foreslåtte tomtealternativene på 

nåværende tidspunkt. 
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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. 
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Sak nr.   Dato 
083/18 Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018 

 
 
Klage på saksbehandling av byggesøknad 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det gis ikke medhold i klagen om tilbakebetaling av gebyr i forbindelse med saksbehandlingen, da 
gjeldende frister er overholdt iht PBL § 21-7.   

 
 
Vedlegg: 
17.10.2017 Klage på behandling av byggesøknad - kopi av brev til Fylkesmannen i 

Nordland 
1362542 

29.09.2017 46/57 - Emeli Valen Olsen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i ett plan BRA 120 m2 på fradelt tomt i Trivselsveien 99, Fauske 

1360841 

13.06.2018 VS Sametingets uttalelse angående tillatelse til tiltak Gbnr 4657 i Fauske 
kommune 

1383916 

13.06.2018 SKM_C224e17081410220 1383917 

04.07.2017 Kulturminnefaglig uttalelse - byggesøknad - gnr 46 bnr 57 1355218 

06.07.2017 1710176-2 Kulturminnefaglig uttalelse - byggesøknad - gnr 46 bnr 57 1355219 
 
Sammendrag: 
Jan Erik Olsen og Vera Valen har sendt inn klage på behandling av byggesøknad som ble behandlet 2017. 
Klager ønsker å få refundert byggesaksgebyret med begrunnelse med at Fauske kommune har brutt 
saksbehandler fristen. 
 
Klagen er datert 16.10.2017, adressert til Fylkesmannen i Nordland, Bodø. Klagen er registrert hos 
Fauske kommune Web sak 17.10.2017.   
 
Saken er journalført på byggesaksbehandler. 
 
Klagen er påbegynt behandlet i desember 2017, men etter den tid har den blitt liggende av ukjent årsak. 
 
 
Saksopplysninger: 
Klager har søkt om oppføring av enebolig til sin datter som skal være tilpasse hennes behov, boligens 
adresse er Trivsel veien 99, gnr. 46, bnr. 57.  
 
Byggesøknaden ble registrert inn 23.05.2017 og vedtaket på søknad 25.09.2017, samlet 
saksbehandlingstid noe over 4 mnd.  
 
Boligtomten ble fradelt 22.10.2015 i sak DPLU 004/16. Saken ble behandlet i planutvalget i og med at 
tomten var en del av en landbrukseiendom. 
 
Ved gjennomgang av søknaden registreres det at tiltaket er plassert i nærheten av et uavklart 



kulturminne, det betyr at søknaden må sendes ut på høring til fylkeskommunes kulturminneavd og til 
sametinget. (j.fr. kommuneplans arealdel §3.6, punkt c). I og med at man muligens ikke var klar over 
plasseringen av boligen ved fradelingen, så ble saken ikke sendt på høring til berørte høringsinstanser 
før saksbehandlingen av selve byggesaken tok til. Orienteringsbrev ble sendt ut til søker 16.06.2017. 
Svar fra kulturminneavd. ble mottatt her 03.07.2017 og fra sametinget 23.08.2017.  
 
Det oppdages også at området må ha en geoteknisk vurdering, samt at det må søkes om 
utslippstillatelse. Søknad om utslippstillatelsen mottatt her 25.08.2017 og uttalelsen fra NVE mottatt her 
25.09.2017. Saken ble deretter behandlet og godkjent 25.09.2017. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
*Sammendrag: 
Jan Erik Olsen og Vera Valen har sendt inn klage på behandling av byggesøknad. Vedtaket i saken forelå 
25.09.17. Klager opplyser at mottak søknaden 29.09.17. 
 
I vedtaket opplyses det at vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28 med 3 ukers klagefrist, 
klagen er innkommet innen klagefristens utløp. 
 
Klager ønsker å få refundert byggesaksgebyret med begrunnelse med at Fauske kommune har brutt 
saksbehandler fristen. 
 
Klagen er datert 16.10.2017, adressert til Fylkesmannen i Nordland, Bodø. Klagen er registrert hos 
Fauske kommune Web sak 17.10.2017. Saken er journalført på byggesaksbehandler. 
Klagen er påbegynt behandlet i desember 2017, men etter den tid har den blitt liggende av ukjent årsak.  
 
Det å ha ansvaret som ansvarlig søker betinger selvfølgelig at man er gjort kjent med plan- og 
bygningsloven.  
 
Klager henviser til plan- og bygningsloven § 93 som omhandler tidsfrister, denne er utgått og ligger i dag 
under § 21-7 som omhandler tidsfrister.  
 
‘’21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger 
Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at fullstendig 
søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om rammetillatelse 
gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale 
byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.’’ 

Videre står det i samme lov følgende:  

‘’Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, 
skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 
hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.’’ 

I dette tilfelle ble saken sendt ut på høring til Sametinget og Nordland fylkeskommune 19.06.17 for 
uttalelse. Svar fra sametinget forelå 23.08.17 og fra fylkeskommunen 03.07.17. I følge pbl § 21-7 står 
det: ‘’ ’Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller 
planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden 
ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.’’ 

Det betyr følgende. Søknaden ble registret hos kommunene uke 21/17, i og med at søknaden må på 
høring er det 12 ukers frist som er gjeldende. Saken sendes på høring 19.06.17 og siste høringsuttalelse 



kommer 23.08.17, altså en høringsperiode på 8,5 uker hos statlige myndigheter. Når man så summerer 
ukene slik det er beskrevet i loven ovenfor betyr det at saken skulle ha vært behandlet innen 12.10.17. 
Saken ble ferdigbehandlet og utsendt fra saksbehandler 25.09.17, altså innenfor fristen for 
saksbehandlingstiden.  
 
Klager oppgir at de ikke ble varslet. Som klager nevner mottok de et brav fra saksbehandler om at saken 
var på høring og at saken ville stå i ro inntil svar fra berørte myndigheter forelå. Svar fra 
fylkeskommunen forelå 03.07.17 og fra Sametinget  23.08.17. 
 
Fra Fauskes kommunes side burde man nok ha gitt melding om hva som manglet i et brev og ikke i flere 
brev i flere omganger, dette for å unngå forsinkelse i byggesaken. I dette tilfelle hvor det er en 
delingssak og en byggesak har det nok komplisert saken noe. Delingssaken ble behandlet i DPLU 
22.10.15. I delingssaken burde saksbehandler ha sendt søknaden ut på høring til kulturminneavd og 
sametinget, men det ansees ikke som en saksbehandlerfeil i og med at man pr. da var usikker på husets 
plassering. 
  
Det er også ansvarlig søkers plikt til å tilse at all dokumentasjon er iht de krav som stilles i en 
søknadsprosess, slik som utslippstillatelse, evt krav til geoteknisk vurdering etc.., som i dette tilfelle 
manglet. 
 
Klager beskriver at det har vært vanskelig å komme i kontakt med saksbehandler i perioder. I perioder 
kan det være svært hektisk og spesielt fra mai/april og utover høsten, da er det sesong for 
byggesøknader og presset kan bli relativt stort på den enkelte byggesaksbehandler, og da kan det glippe. 
I dette tilfelle har saksbehandler vært sykemeldt og avviklet ferie og da er det vanskelig å få kontakt.  
 
Som byggesaksbehandler prøver man til enhver tid å følge gjeldene lovverk, dette for å unngå feil 
saksbehandling, samt unngå presedens i fremtidige saker.  
 
Rådmannen ser ingen grunn til å gi medhold i klagen om tilbakebetaling av gebyr i forbindelse med 
saksbehandlingen, da gjeldende frister er overholdt iht PBL § 21-7.   
 
Saksbehandlingsfristen er overholdt fra kommunens side.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 
 
 

Dato:  25.09.2017 
Vår ref.: 17/14435 
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Emeli Valen Olsen 
Trivselsveien 98 
8214 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

234/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

46/57 - Emeli Valen Olsen - Innvilget søknad om tillatelse til 
oppføring av enebolig i ett plan BRA 120 m2 på fradelt tomt i 
Trivselsveien 99, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Emeli Valen Olsen, ved ansvarlig søker Takstingeniør og Byggmester Jan Eirik Olsen AS, 
søker om tillatelse til oppføring av enebolig i ett plan, med carport som tilbygg på fradelt tomt 
i Trivselsveien 99, Fauske. 
 

Søknaden er mottatt 29.05.2017, med ettersendt søknad om dispensasjon datert 
24.08.2017, samt brev/bekreftelse av 12.09.2017. Nabovarsel er utstedt 24.05.2017.  
 
Det er innkommet en naboprotest fra eiere av gnr.46 bnr.35 på at dyrka mark bygges ned av 
vei. For ordens skyld må det nevnes at nabo som har klaget ikke fysisk grenser inn til verken 
fradelt boligtomt, eller adkomstvei. Nabo savner opplysninger om hvor på tomta den 
planlagte bygningen skal plasseres, situasjonsplan er ettersendt pr.mail 24.05.2017 til 
naboene.Videre savner naboene opplysninger om tilkomsten til fradelt tomt, og mener det 
bør foreligge en avtale om drift og vedlikehold av gårdsveien. Det foreligger en skriftlig privat 
avtale om vedlikehold av vei, datert 24.05.2017, mellom eier av eiendommen som berøres 
av gårdsveien, og tiltakshaver. I naboprotesten står det «Prinsipielt er vi imot at dyrka mark 
nedbygges av veier og annen infrastruktur. Dersom det er planen at det skal bygges vei over 
deres dyrka mark vil vi på prisipielt grunnlag protestere mot dette». Boligtomten gnr.46 
bnr.57 ble godkjent fradelt av kommunen 22.10.2015. Det følger av plasseringen av 
boligtomten at den må ha adkomst, og da over dyrket mark. Adkomst til boligtomten var først 
planlagt parallellt med Fylkesveien, men siden kommunens vannledning ligger i dette 
området måtte trase for planlagt adkomstvei flyttes. 
 
Det forligger skriftlig avstandserklæring/nabosamtykke fra Vera Valen, nabo og eier av 
gnr.46 bnr.15, med tillatelse til oppføring av eneboligen i en minsteavstand av 1 meter fra 
felles grense. Det er satt som vilkår at evt. branntekniske tiltak blir utført på eneboligen. 
 
Nordland Fylkeskommune har gitt en kulturminnefaglig uttalelse datert 03.07.2017, der det 
står: «Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med 
kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.» 
Fylkeskommunen viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. Kulturminnelovens § 8 andre ledd «Dersom det 
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes 



 

 

umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i 
marken.» Saken har også vært på høring hos Sametinget. Ingen merknader er innkommet. 
 
Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel §§ 3.1 a) og 3.6 a) for oppføring 
av bygg mindre enn 15 meter fra dyrket mark, og oppbygging av vei til tomten gnr.46 bnr.57.  
Vurdering: Eiendommen ble fradelt av kommunen i sak 004/16 den 22.10.2015. Tomten 
ligger i sin helhet på dyrket mark, slik at uansett plassering av enebolig på tomten vil man 
ikke kunne overholde avstanden til dyrket mark på minimum 15 meter. Det samme gjelder 
adkomstvei til eiendommen. Kommunal landbruksmyndighet har vurdert det slik at det kan 
gis tillatelse til omdisponering av dyrka jord til boligformål, jfr. jordlovens § 9. Med bakgrunn i 
eiendommens plassering må dispensasjon innvilges. 
 
Vann skal tilknyttes kommunal ledning. Det skal etableres privat avløpsanlegg. Det foreligger 
søknad om utslippstillatelse, søknaden behandles i egen sak.  
 
Ansvarsforhold: 
Takstingeniør og Byggmester Jan Eirik Olsen AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for SØK 
og UTF for grunn- og betongarbeid og tømrerarbeide/innredningsarbeider. Ansvarsområdene 
er ikke dekket av sentral godkjenning. 
Dakark AS, Vigra, erklærer ansvarsrett for PRO av arkitekturprosjektering, 
konstruksjonssikkerhet og oppmålingsteknisk prosjektering. Ansvarsområdet er dekket av 
sentral godkjenning. 
Bygg Team Fauske AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for UTF av bygningsarbeid. 
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. 
Ebbe Rørservice AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for PRO/UTF av sanitæranlegg. 
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. 
Fauske Drogeri & Fargehandel AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for UTF av bygging av 
fall til sluk og membranarbeid. Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 
Ingeniørfirma Knut Hævaker, Fauske, erklærer ansvarsrett for KONT ekstern uavhengig 
kontroll av lufttetthet og våtrom. Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 
 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 
enebolig i Trivselsveien 99, Fauske gnr.46 bnr.57 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel § 3.6 a) vedr. avstand til og plassering på dyrka mark. 
 
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Takstingeniør og Byggmester Jan 
Eirik Olsen AS, Dakark AS, Bygg Team Fauske AS, Ebbe Rørservice AS, Fauske 
Drogeri & Fargehandel AS og Ingeniørfirma Knut Hævaker. 
 
Tilknytningsavgift for vann må innbetales kommunen (regning vil bli tilsendt). 
 
Naboprotest fra eierne av gnr.46 bnr.35 tas ikke til følge. 
 
Det må tas hensyn til Nordland Fylkeskommune v/Kulturminner i Nordlands 
bemerkning om aktsomhets- og meldeplikten dersom en under markinngrep støter på 
fornminner, jf. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
 

 
 



 

 

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

 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Bygg Team Fauske AS    

Dakark AS    

Ebbe Rørservice AS    

Fauske Drogeri & Fargehandel AS    

Gunnar Rofstad/Hanne Etnestad Trivselsveien 95 8214 FAUSKE 

Ingeniørfirma Knut Hævaker    

Byggmester og takstmann Jan Eirik Olsen Trivselsveien 98 8214 FAUSKE 



Fra: Thomassen, Arne Håkon <arne.hakon.thomassen@samediggi.no> 
Sendt: 23. august 2017 12:52 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: VS: Sametingets uttalelse angående tillatelse til tiltak Gbnr 46/57 i Fauske 

kommune 
Vedlegg: SKM_C224e17081410220.pdf 
 
Hei Kristine.  
 
Vedlagt vårt brev med ingen merknader – foruten hensynet til kulturminnelovens aktsomhetsplikt – i 
nevnte sak.  
 
 
Mvh. Arne Håkon 
 

 

SÁMEDIGGI 
SAMETINGET 

Arne Håkon Thomassen 
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver 
Kulturmuittut/Kulturminner 

Ávjovárgeaidnu 50 
N-9730 Kárášjohka 
telefuvdna: +47 78 47 41 69  

www.samediggi.no 

 
 
 
Fra: Thomassen, Arne Håkon  
Sendt: 14. august 2017 11:10 
Til: 'veravalen71@hotmail.com' <veravalen71@hotmail.com> 
Emne: Sametingets uttalelse angående tillatelse til tiltak Gbnr 46/57 i Fauske kommune 
 
Hei.  
 
Vedlagt vårt brev til Fauske kommune datert 14.7.2017.  
 
 
Mvh. Arne Håkon 
 
 

 

SÁMEDIGGI 
SAMETINGET 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dkTGa-0007Jl-5y&i=57e1b682&c=-8VTfzzRlUZGsfQZfUkOmy85WAr6T8u6QJH5estTghYGxJ0AExfX-Zw5Ctf3KDtmaXDLnmXjR-rPRnGfWUfgsSBHhlYfzkuoOH217mx92zwGIGyf5OOtYDdRqgUKBFfLo-sbxaQygCkmrhgEv2fVOWguwz1XF5V3eD5xnTBAsAVA3L5w4vP9dham6keychbU_MgrUYpVXb1r7LV7h4Ao4KSNpMY35dLYR-KNeuATkq8
mailto:veravalen71@hotmail.com
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telefuvdna: +47 78 47 41 69  

www.samediggi.no 
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Vår dato:  03.07.2017 

Vår referanse:  17/54847 

Deres dato:  19.06.2017 

Deres referanse:  17/9782 

  
Org.nr: 964 982 953 

 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 05 20  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kulturminner i Nordland 

 8048 Bodø   Martinus Hauglid 

    Tlf: 476 69062 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kulturminnefaglig uttalelse - byggesøknad - gnr 46 bnr 57   

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov 

om kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 

 

Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 

verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen 

innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 

dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 

Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det 

forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.  

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Martinus Hauglid 

       arkeolog 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
 

 
 



Fra:  Martinus Hauglid <martinus.hauglid@nfk.no> 

Sendt: mandag 3. juli 2017 15.08 

Til: Postmottak 

Emne: 17/10176-2 Kulturminnefaglig uttalelse - byggesøknad - gnr 46 bnr 57 

Vedlegg: Kulturminnefaglig uttalelse - byggesøknad - gnr 46 bnr 57.pdf 

 

E-post fra Nordland Fylkekommune. 

Det vises til vedlagte saksdokumenter som kun sendes elektronisk.  

 

Med vennlig hilsen 

Nordland fylkeskommune 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9028     
 Arkiv sakID.: 18/1845 Saksbehandler: Arn Kyrre Jakobsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
084/18 Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018 

 
 
Søknad om dispensasjon fra § 2.1, Krav til godkjent bebyggelsesplan, i 
reguleringsbestemmelsene for Sulitjelma opplevelsespark samt søknad om 
godkjenning av situasjonsplan for Sulitjelma opplevelsespark H 1-1 (119/422) H 1-
2 (119/223) og H 2-1 (119/424) 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra kravet i reguleringsplanen for Sulitjelma 
Opplevelsespark § 2.1 «Krav til bebyggelsesplan»  
og godkjenner med dette innsendt illustrasjonsplan og situasjonsplan for ny hyttebebyggelse i 
feltene H 1-1, H 1-2 og H 2-1 som omsøkt. 
 

 
Vedlegg: 
13.06.2018 Hytte nr.2 1383978 

13.06.2018 Hytte nr.1 1383981 

13.06.2018 Situasjonsplan felt H1-1 H1-2 H2-1 1383982 
 
Sammendrag: 
Byggsøk Norge AS søker om dispensasjon fra § 2.1 i reguleringsplanen for Sulitjelma opplevelsespark for 
å fravike kravet til bebyggelsesplan, samt godkjenning av situasjonskart for områdene H 1-1, H 1-2 og H 
2-1 i Sulitjelma Fjellandsby for oppføring av 20 nye hytter i området. 
 
Saksopplysninger: 
Det planlegges oppføring av 20 stk nye hytter i felt H 1 og H 2. Disse er i en etasje med hems, i 
motsetning til eksisterende bebyggelsesplan der det er inntegnet hytter i to etasjer med 2 - 4 boenheter 
i hvert hyttebygg. 
Reguleringsplanen for Sulitjelma opplevelsespark krever godkjenning av bebyggelsesplan med inntegnet 
plassering av bygninger, samt ledningsnett for vann og avløp før igangsettingstillatelse gis. 
Hyttene blir produsert av Saltdalshytta og leveres i to varianter. Mindre endringer på enkelte hytter kan 
forekomme. Vedlagt situasjonskart viser hvilke hytter dette dreier seg om. Infrastruktur er, iht krav i 
reguleringsbestemmelsene, inntegnet på kartet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Reguleringsplanen som er vedtatt i 2005 krever bebyggelsesplan. Med dagens definisjon betyr det 
detaljreguleringsplan. Det foreligger en godkjent bebyggelsesplan for området hvor dette feltet inngår. 
Hyttene som nå planlegges samsvarer ikke med godkjent bebyggelsesplan, men  
de er i tråd med formål og bestemmelser for øvrig. Ny bebyggelse blir lavere og med færre antall 
enheter. Dette gjør at en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende frafall av krav til 
bebyggelsesplan som erstattes av situasjonsplan kan innvilges. Feltet er snart ferdig utbygd, og det er 
igangsatt en planprosess med endring av reguleringsbestemmelsene der det kun kreves detaljert 
situasjonsplan for videre utbygging innenfor planområdet. 



 
Vedlagte situasjonsplan viser hyttenes plassering og størrelse samt VA-ledninger, veitraseer, 
parkeringsplasser. Illustrasjonsplanen viser bygningenes størrelse, utforming og materialbruk. 
Intensjonen i bebyggelsesplan vurderes dermed å være oppfylt da hyttetyper og VA-anlegg framkommer 
i en detaljert situasjonsplan. 
Etter samlet vurdering vurderes fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene, og derved 
ansees vilkårene til stede for å innvilge dispensasjon som omsøkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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