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SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2018 
Sak nr. Sakstittel  
083/18 Godkjenning av møtebok  
084/18 Referatsaker i perioden  
085/18 Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning kassekreditt  
086/18 Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av garantivilkår  
087/18 Detaljreguleringsplan for Coop i Sulitjelma  
088/18 Salg av Sykehusveien 9, Fauske  
089/18 Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra  
090/18 Driftsform Buen  
091/18 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og 

omsorgstjenestene 
 

092/18 Endringer i stemmekretsinndelingen  
093/18 Erikstad barnehage - finansiering Unntatt 

offentlighet 
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Geir Mikkelsen 
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Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 21.06.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2018 Til kl. 17:05 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Marit Stemland FRP 
Arnt Pedersen H 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Siv Anita Johnsen Brekke UAVH 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Renée Normann 
Roar Hansen 
Rune Reisænen 
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Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

067/18  Linda Salemonsen (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet - 
Styre. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6. 

 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

Utdeling av næringsprisen til Rørlegger'n. 

Merknader til dagsorden: 

 Per Gunnar Skotåm (R): 
Sak 80/18  er satt unntatt offentlighet. Foreslår at saken åpnes. 

 Hilde Dybwad (AP): 
Rektor ved Sulitjelma skole har sagt opp og ønsker å gå tilbake til vanlig lærerstilling fra 
høsten. Fra før av er den merkantile stillingen og vaktmesterstillingen satt i vakanse og 
stillingen som inspektør er pr dags dato ikke utlyst. 
Rådmannen har informert om at det er satt i gang en prosess for å se om det er mulig å 
slå sammen skolen og barnehagen til én enhet med felles ledelse. Denne prosessen 
skal være ferdig 1. oktober. Nåværende rektor har signalisert at han ønsker å tiltre 
stillingen som lærer ved skoleårets begynnelse. 
Mye tyder derfor på at skolen kan risikere å være helt uten administrasjon ved skolestart, 
noe som bekymrer både de ansatte ved skolen og de foresatte. 
Fauske AP spørsmål til ordføreren er derfor: 
Hvordan har ordføreren tenkt å sikre at Sulitjelma skole har på plass nødvendig 
administrasjon ved skolestart, slik at skolen får den stabilitet og ro som er nødvendig for 
å kunne drive skolen på et kvalitativt akseptabelt nivå? 

 Siv Anita Johnsen Brekke (Uavh.): 
Det har vært endringer i kommuneloven. Kan vi få en orientering om endringer i neste 
møte? 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. Saken åpnes. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Det er korrekt at nåværende rektor har levert sin oppsigelse for sin funksjon 
som rektor (levert 7. juni). Det er også riktig at administrasjonen har satt i gang en utredning for 
å se på mulighetene til å opprette oppvekstsenter for barnehage og skole i Sulitjelma. Dette i 
henhold til kommunestyrets bestilling i budsjettvedtak fra desember 2017. Nåværende rektor vil 
fungere i stillingen frem til endelig avklaring omkring oppvekstsenter er gjort, og ny ledelse er 
etablert. 

Siv Anita Johnsen Brekke: 
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Ordfører svarte. Ber om at rådmannen lager til en orientering til neste møte. 

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon fram til og med sak 56/18. 
Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon i sak 56/18, men var tilbake før debatten var ferdig. 
Gry Janne Rugås (FL) innvilget permisjon fra og med sak 80/18. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.08.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
053/18 Godkjenning av møtebok  

054/18 Delegerte saker i perioden  

055/18 Referatsaker i perioden  

056/18 Økonomimelding 1/2018  

057/18 "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i 
budsjettarbeidet 

 

058/18 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026  

059/18 Detaljregulering for Havnegården  

060/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  

061/18 Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling  

062/18 Detaljregulering for Myrveien 13 og 15  

063/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av 
planprogram 

 

064/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata. 

 

065/18 Pandemiplan for Fauske kommune  

066/18 Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse  

067/18 Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift  

068/18 Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og 
samfunnsutvikling 

 

069/18 Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

070/18 Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv 

 

071/18 Retningslinjer for billighetserstatning skole  

072/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

073/18 Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU  

074/18 Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av 
selskapsavtale 

 

075/18 Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle 
gravminner 

 

076/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF  

077/18 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018  

078/18 Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell  

079/18 Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - Forbud 
mot bruk av niqab og burka 

 

080/18 Opsjon tomtearealer  

081/18 NGI-rapport - Sulitjelma gruver - Forurensningssituasjon og 
vurdering av behov for tiltak - Sluttrapport 

 

082/18 Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling  
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053/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 053/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
054/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 054/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
055/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 055/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
056/18: Økonomimelding 1/2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot 
et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette 
skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet 
holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag 
må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for 
å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot et 
merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette 
skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet 
holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag må 
gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for å 
få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 
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FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL,2H,1R) mot 2 (1FRP, 1UAVH) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 

 
FOR- 052/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot 
et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette 
skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet 
holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag 
må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for 
å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef og rådmann orienterte. 

Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 (4AP, 11FL, 2R, 1SV) mot 8 (2FRP, 3H, 1KRF, 
1V, 1UAVH) stemmer avgitt for KRF's forslag. 

 
KOM- 056/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot 
et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette 
skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet 
holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag 
må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for 
å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 
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057/18: "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger 
også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester 
og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 
effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef og rådmannen orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og framlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektivitetstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også vurderinger 
av struktur og nivå. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 7 (1FRP, 2H, 1UAVH, 3fagforening) 
mot 5 (4FL, 1R) stemmer avgitt for FL's forslag. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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PART- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester 
og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 
effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 
vurderinger av struktur og nivå. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 (4FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer avgitt for 
partssammensatt utvalgs innstilling pkt. 1. 
Partssammensatt utvalg innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger 
også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester 
og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 
effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 (11FL, 2R, 1SV) mot 13 (4AP,  3FRP, 3H, 1KRF, 
1V, 1Uavh) stemmer avgitt for KRF's forslag. 

 
KOM- 057/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger 
også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
 
 
058/18: Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 
2018 - 2026 vedtas. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 
2018 - 2026 vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 
2018 - 2026 vedtas. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FL, SV, AP og 
R: 
Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 097/17 hva gjelder "en fremtidsrettet demensomsorg" i 
Fauske. 
Før kommunestyret fastsetter lokaliseringen av dette prosjektet, bes det om en utredning slik 
kommunestyret tidligere har bedt om. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL/SV/AP/R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 058/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg og sosial 
2018 - 2026 vedtas. 

Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 097/17 hva gjelder "en fremtidsrettet demensomsorg" i 
Fauske. 
Før kommunestyret fastsetter lokaliseringen av dette prosjektet, bes det om en utredning slik 
kommunestyret tidligere har bedt om. 
 
 
 
059/18: Detaljregulering for Havnegården 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik 
at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
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Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik 
at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 050/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik 
at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende endringsforslag i 2. setning på tilegg: 
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som passer 
sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med FL's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 059/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som passer 
sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 
Fauske kommune henstiller Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik 
at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
 
 
060/18: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
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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. 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
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Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 060/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
061/18: Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til Valnesfjord Nærmiljøutvalg har fått avholdt folkemøte/arbeidsseminar, slik at 
innbyggerne får anledning til å bidra til utformingen av tomtearealet.Fauske kommune bør i 
størst mulig grad lytte til, og sette pris på engasjement i lokalbefolkningen.AP's 
utsettelsesforslag ble forkastet med 3 (2FL, 1R) mot 2 (1AP, 1V) stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
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Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 061/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
062/18: Detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 052/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 062/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 
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063/18: Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av planprogram 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 058/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 063/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 
 
 
064/18: Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagen tas ikke til følge. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Klagen tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 072/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagen tas ikke til følge. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 064/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
 
 
 
065/18: Pandemiplan for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 065/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 
 
 
 
066/18: Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten» 
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som vertskommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten» 
som vertskommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 015/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten» 
som vertskommune. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 066/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i Salten» 
som vertskommune. 

 
 
 
067/18: Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 
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4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet - Styremedlem i 
Fauske Parkering. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 (3FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer 
(ordførers dobbeltstemme). 

 
FOR- 054/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet - Styre. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jf. forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 
Fomannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (4AP, 10FL, 2R, 1SV) mot 9 (3FRP, 3H, 1KRF, 
1V, 1 UAVH) stemmer. 

 
KOM- 067/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 
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4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
 
 
068/18: Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fremlegget tas til orientering. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 068/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
 
 
069/18: Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Side 21 
 

 
PLUT- 059/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 069/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
 
 
070/18: Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 060/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 070/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg mv. 

 
 
 
071/18: Retningslinjer for billighetserstatning skole  
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Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 071/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 
 
 
072/18: Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
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Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 072/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  

 
 
 
073/18: Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 073/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 
 
 
074/18: Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for 
investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for 
investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for 
investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 074/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for 
investeringslån er 220 millioner kroner.    
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075/18: Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle gravminner 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til henvendelsen fra representant Kjell Eilertsen og henstiller til 
Fellesrådet om å vurdere bevaring av gamle gravminner. 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 075/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til henvendelsen fra representant Kjell Eilertsen og henstiller til 
Fellesrådet om å vurdere bevaring av gamle gravminner. 

 
 
 
076/18: Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
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Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styre. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 076/18 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
077/18: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

 Nestleder Geir Wenberg 

 Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 

· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styre. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 077/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

 Nestleder Geir Wenberg 

 Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
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· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 
 
078/18: Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 062/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 
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 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 078/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
 
 
079/18: Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - Forbud mot bruk av niqab og 
burka 
 
 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste opp interpellasjonen. 

 
KOM- 079/18 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Ordfører viser til at Stortinget har vedtatt et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i 
undervisningssituasjoner. Ordfører vil ikke sikre, eller ta initiativ, til å utvide forbudet slik 
interpallanten ønsker. 
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080/18: Opsjon tomtearealer  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de betingelser 
gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de betingelser 
gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 063/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de betingelser 
gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (4AP, 10FL, 3FRP, 3H, 1SV, 1V, 1UAVH) mot 3 
(1KRF, 2R) stemmer. 

 
KOM- 080/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de betingelser 
gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
 
 
081/18: NGI-rapport - Sulitjelma gruver - Forurensningssituasjon og vurdering av behov 
for tiltak - Sluttrapport 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommunestyre kan ikke akseptere at Direktoratet for mineralforvaltning administrativt 
endrer grenseverdien for tillatt kopperutslipp fra 10 µg/l til 20 µg/l. NGI rapport: Dok.nr. 
20140315-04-R argumenterer for dette uten at Fauske kommunestyre finner dekning for dette. 
Fauske kommune ønsker derfor at den mer enn 25 år gamle grenseverdien på 10 µg/l 
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opprettholdes. 

Sendes Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 081/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre kan ikke akseptere at Direktoratet for mineralforvaltning administrativt 
endrer grenseverdien for tillatt kopperutslipp fra 10 µg/l til 20 µg/l. NGI rapport: Dok.nr. 
20140315-04-R argumenterer for dette uten at Fauske kommunestyre finner dekning for 
dette. Fauske kommune ønsker derfor at den mer enn 25 år gamle grenseverdien på 10 µg/l 
opprettholdes. 

Sendes Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. 

 
 
 
082/18: Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.06.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Ketil Skår  Ketil Skår stilte spørsmål med egen 
habilitet - Rørleggerarbeid. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jfr. 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 085/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens fremmet følgende forslag til vedtak ettersom NVE har trukket innsigelsen: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 

 

Rådmannens endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 082/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  

Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14063     
 Arkiv sakID.: 18/2187 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
084/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Referat fra årsmøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg 2018 
 
 
2, Årsmelding 2017 og kopi av protokoll fra styremøte 110618 
 
 
3, Klage på forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter - Rørgata - Fauske kommune - 
vedtaket er opphevet 
 
 
4, Befaring Nordvika Bade- og friluftsområde 
 
 
5, Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. september 2018 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.  Godkjenning av  innkalling og dagsorden.

Ingen bemerkning ift dagens innkalling og dagsorden.

2.  Valg av ordstyrer og referent.

Valgt ordstyrer  Bror  Myrvang.

Valgt referent Waded Haugen.

3.  Årsberetning.

Leder Øyvind Gundersen la frem årsberetningen for 2017. Ingen merknader.

4.  Regnskap.

Regnskapet for 2017 ble godkjent av revisor  Lars  Bergli.

Richard Skagen (nestleder) gikk gjennom regnskapet  i  møtet.

Budsjett for 2018 ble godkjent.

5.  Valg.

Vervene  som var til valg var leder Melanie Merz for ett år og 3 styremedlemmer Heidi

Nystad for to år, Rakel Hunstad for to år, og Geir Lærum for ett år. Forslaget til de nye

styremedlemmer i utvalgte ble godkjent.

6. Eventuelt.

Ingen sak har  kommet  inn.
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Postmottak

Fra: Richard Skagen <richardskagenövalnesfjordno>

Sendt: tirsdag 24.juli 2018 22.15

Til: Postmottak

Emne: Protokoll årsmøte 2018  -  Valnesfjord nærmiljøutvalg

Vedlegg: doc00412220180423081717.pdf

Vedlagt ligger protokoll fra VNMU sitt årsmøte i 2018.

Med vennlig hilsen

Richard Skagen

Valnesfjord nærmiljøutvalg

1
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Eierkommunene
Salten kontrol lutvalgservice

Oversendelse av irsmelding20lT og protokoll fra styremote 11. juni 2018

Vedlagt oversendes
. Arsmelding20lT Saltenkontrollutvalgservice,
o Protokoll fra styremote Salten kontrollutvalgservice I l.juni 2018

Inndyr, 18. juni 2018

Sekretariatsleder
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Arsmelding20lT
Innledning
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av
kommunelovens $ 27. Form6let er i levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i
kommunene Beiam, Bods, Fauske, Gildeskdl, Hamaroy, Meloy, Saltdal, Steigen og Sorfold.
Virksomheten sta(et opp l. august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende kav til irsberetning, jfr. forskrift
om arsregnskap og arsberetning.

Styre
Styret besdr av 1 representant fra hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt lolgende sammensetning i 2017:

Kommune Representant Funksjon I

Beiam
Bodo
Fauske
GildeskAl
Hamaroy
Meloy
Saltdal
Steigen

Ssrfold

Marit Trones
Espen Rokkan
Gry Janne Rugis
Tore Laugsand
Ingvald Sorensen

Bjom Sleipnes
Stig Morten Sletteng

John fungstad
Gisle Hansen

Styremedlem
Styremedlem
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Medlem arbeidsutvalg
Styreleder

Verv i virksomheten godtgiores som folger per ar: Styreleder kr 12 000, Nestleder og medlem

av arbeidsutvalg kr 6 000, Ovrige styremedlemmer kr 1 200 per ir. Motegodtgiorelse kr 1 200
per mote. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en giennomgang av godtgjorelser for verv
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble sist giennomfort i styrets mote i mai 2014
med virkning fra og med 1.1.2015.

Styrets aktivitet
Styret har hatt to mster i 2017 .l mste 3. mai behandlet styret arsregnskap og irsmelding for
2016, budsjett for 2018 og okonomiplan for 2018-2021.I mste 19. november behandlet styret

tilbudsforesporsel fra Rodoy kommune vedrorende leveranse av sekretariatstjenester til
Rodoy kontrollutvalg. Salten kontrollutvalgservice vant anbudskonkurransen, og startet opp

som sekretariat for Rodoy kontrollutvalg l. januar 2018.

Ansatte
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som seketariatsleder i 201 7. Lonn for
sekretariatsleder utgior kr 750 000 per ir. Det er inngitt en samarbeidsavtale med Nordland
fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfraver i de to

sekretariatene, men avtalen var ikke benl'ttet i 201 7.
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Beiarn
Bodo

Kontorlokaler / arbeidsmiljo
Kontorsted for sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg pi Inndyr.

Arbeidsmiljoet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom seketariat og
kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljoet.
Sykefraveret i virksomheten var 0,8 o/o i 2017, hvilket er en nedgang fra 1,3 o/o i2016.

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljoet.

Aktivitet
I 2017 ble det giennomfort 39 mster i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2016 var
tilsvarende tall 38. Fordelingen mellom kommunene var som folger i 2017:

Kommune Antall

Fauske 5

Gildeskal 5

Hamarcy 4
Meloy
Saltdal
Steigen
Sorfold

Tiltak for utvikling og okt kompetanse
Det ble gjennomfort fagsamling for kontrollutvalg i november 2017, med tema som bl.a
ytringsfrihet og varsling, benchmarking og ny personvemlovgivning.

Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med rid og
veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse.

Regnskap
Samlede utgifter utgjor kr | 287 901 (2016:kr1209676,2015:kr1226602,2014:kr1147070)
av et budsjett pi kr 1 365 000 (2016: kr I 313 000, 2015: k I 263 000,2014: kr I 215 000).

Samlede inntekter utgjor kr | 140 174 (2016:krI154304,2015:kr10950722014:kr1046797)
og bestAr i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens
andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter. Vertskommunens andel for 2017
er hoyere enn vedtektsfestet fordeling av utgifter, og dette reguleres ved beregning av
fordeling for 2018. I tillegg ble det i 2017 inntektsfort kr 20 000 fra fond. Fondsmidlene
kommer fra en avsetning k 60 000 vedtatt av styret i desember 2014.

Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen
kommunene i mellom er giennomfort i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.



r

Likestilling
Styret har i 2017 bestitt av 2 kvinne og 7 menn (22 % hhv 78%)

Arbeidsutvalget har bestAtt av 1 kvinne og 2 menn (33 % hhv 67 %)

Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann ( 100 %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for i fremme likestilling etter formelet i
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Fauske ll.juni 2018

Gisle Hansen (s)

Styrets leder
Salten kontrollutvalgsservice
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$ Sulte, Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

VAr dato:
I1.06.2018

Jnr
t8i567

ark
012. I

MOTEPROTOKOLL
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE _

Mstedato: Mandag, 11. juni 2018 kl. l2.lS - 13.15

Motested: Msterom Kvitblikk, Scandic Fauske

Til stede:
Styreleder Gisle Hansen, Sorfold
Beiam: Marit Trones
Bodo: Espen Rokkan
Fauske: Gry Janne Rugas
GildeskAl: Bemt Moe Hansen
Hamaroy: Ingvald Sorensen
Meloy: Bjom Sleipnes
Steigen: John Ringstad

Forfall:
Saltdal: Stig Morten Sletteng

Varamedlemmer:
Vara kunne ikke mste for Stig Morten Sletteng, Saltdal. Anne Olaug Jenssen mstte som observator.

Avrige:
Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t/18 Regnskap og irsmelding 20I 7
2/18 Budsjett 201 9 - Okonomi plan 2019-2022
3/18 Status for utredning av interkommunalt sekretariat i Nordland - veien

videre
1fi8 Gjennomgang av godtgjorelse for verv
5/18 Eventuelt

01/18 Regnskap og Arsmelding 2017

Forslag til vedtak:
Regnskap 2017 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 2017 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens forhoyede andel av utgiftene for 2017 korrigeres ved beregning av
fordeling for 2018.

Regnskap og Arsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap 2017 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 201 7 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens forhoyede andel av utgiftene for 2017 korrigeres ved beregning av
fordeling for 2018.

Regnskap og Arsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

02118 Budsjett 2019 - Okonomiplan20l9-2022

Seketariatsleder forlot mstet under styrets drofting av lsnnsforhold.

Forslag til vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett lor 2019. Totale utgifter for
2019 budsjetteres til kr 1 476 000 og totale inntekter til kr 1 476 000. De totale utgiftene finansieres
gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til gmnn en personalressurs
pi I stilling.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2019-2022 med folgende totale utgifter og
inntekter:

2



Tekst 2019 2020 2021 2022
Totaluteifi I 476 000 1 535 000 I 596 000 r 660 000

Totalinntekt l 476 000 1 535 000 I 596 000 1 660 000

Deflator 4.j%o 4,0% 4.00 4,0o/o

Omforent forslae til vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2019. Totale utgifter for
2019 budsjetteres til k I 476 000 og totale inntekter til kr I 476 000. De totale utgiftene finansieres

gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs

pi 1 stilling.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2019-2022 med folgende totale utgifter og

inntekter:

'I'ckst 2019 2020 2021 2022
Totalutgift I 476 000 I 535 000 I 596 000 I 660 000

Totalinntekt I 476 000 I 535 000 I 596 000 I 660 000

Deflator 4.0% 4,0% 4.0o/o 4,0%

Styret fastsetter lonn for daglig leder til kr 825 000.

Voterinq:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2019. Totale utgifter for
2019 buds.ietteres til kr I 476 000 og totale inntekter til kr | 476 000. De totale utgiftene finansieres
gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs

pi 1 stilling.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2019-2022 med folgende totale utgifter og

inntekter:

Tekst 2019 2t:t20 2021 2022
Totalutsift l 476 000 r s35 000 I 596 000 I 660 000

Totalinntekt I 476 000 l 535 000 I 596 000 I 660 000

Deflator 4,0% 4,0% 4,0% 4,00/o

Styret fastsetter lonn for daglig leder til kr 825 000.

03/18 Status for utredning av interkommunalt sekretariat i Nordland - veien videre

Forslag til vedtak:
Salten kontrollutvalgservice har deltatt i utredningsarbeidet for i etablere et fylkesdekkende
interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgssekretariat. Pi bakgrunn av status for dette arbeidet,
velger Salten kontrollutvalgservice 6 avslutte sin deltagelse i utredningen.



Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Salten kontrollutvalgservice har deltatt i utredningsarbeidet for fl etablere et folkesdekkende
interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgsseketariat. PA bakgrunn av status for dette arbeidet,

velger Salten kontrollutvalgservice a avslutte sin deltagelse i utredningen.

04/18 Gjennomgang av godtgiorelse for verv

Forslag til vedtak:
Saken var lagl frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas til vedtak:

Godtgjorelse for verv fastsettes som folger med virkning fra 1.1.2019:

Styreleder kr 14 000

Nestleder kr 7 000
Medlem styrets arbeidsutvalg: kr 7 000

Styremedlem: k I 400

Motegodtgjorelse I 400.

Votering:
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Godtgjorelse for verv fastsettes som folger med virkning fra 1 .1 .2019:

Styreleder kr 14 000
Nestleder kr 7 000
Medlem styrets arbeidsutvalg: k 7 000

Styremedlem: k 1 400

Motegodtgiorelse I 400.

05/18 Eventuelt

Bernt Moe Hansen tok opp sporsmfllet om GDPR - ny personvemlovgivning.

Espen Rokkan tok opp sporsm6let om utsending av krypterte saksdokumenter.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

4
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Fra: Lars Hansen <lars.hansen@salten.no> 
Sendt: mandag 18. juni 2018 15.03 
Til: post@sorfold.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; Postmottak 

Bodø Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no 

Kopi: gisle.hansen1; Ordfører Fauske; sigurd.stormo@meloy.kommune.no; 
jfs@hamaroy.kommune.no; asle.schroder@steigen.kommune.no; Rune 
Berg; Monika Sande; Ida Maria Pinnerød; 
ordforer@sorfold.kommune.no; pedpet@gildeskal.kommune.no 

Emne: Fra Salten kontrollutvalgservice til eierkommunene 
Vedlegg: Brev oversendelse eiere Salten kontrollutvalgservice.pdf; Årsmelding 

2017 Salten kontrollutvalgservice.pdf; Protokoll styremøte Salten 
kontrollutvalgservice.pdf 

 
Hei! 

  
Vedlagt oversendes årsmelding 2017 og kopi av protokoll fra styremøte 11. juni 2018. 

  

Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 

Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 

Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr 
Telefon:  470 37 452 

Hjemmeside: www.sekretariatet.no 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fUto7-000H95-4P&i=57e1b682&c=54yQlOCRhxx3H4ZXWqmsTUZD6gMFpbT9raFqB458yxHUoM-wWFDYavVMaPhhfmosGM7_pLsbXkhD20CHWqH8oDtIWOQ33LZcnzLusOtSO3PJ-8w0I-6M3fjxjDqIZ3XoMznm_C2fdL5VvIlXRBOVxuUVERDcbLR9-wqLYYv6eLTzhIXHGMXyRHwLMh6bK6Ycw0VDEAqPzIQOqfE1LhltCbFpHuJggXcdDqNwyjASOUY


' g")? Fylkesmannen l Trøndelag

”«å Trööndelagen fylhkenålma

Fauske kommune Vår dato: Vår ref.:
postboks 93 24.08.2018 2018/14631

8201 FAUSKE Deres dato: Deres ref.:

Klage på  forskrift  for kommunalt løypenett for snøscooter -Rørgata -
Fauske kommune - vedtaket er opphevet

Fylkesmannen viser til mottatt klage over kommunestyret  sitt  vedtak i sak 115/17 om

endring av Forskrift for kommunalt løypenett for snøscooteer  —  Rørgata.

På bakgrunn av sakens dokumenter og foreliggende opplysninger har Fylkesmannen

i  Trøndelag, som settefylkesmann  fattet  slikt

Vedtak:

Fauske kommunestyre  sitt  vedtak i 064/18 oppheves. Saken returneres kommunen

for ny behandling, jf. fvl. § 34.

Sakens bakgrunn:

Fauske kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017, under sak115/17, endringer  i

Forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter. Endringen innebar at Rørgata ble

åpnet for allmenn ferdsel med snøscooter. Endringene innebar at en kunne kjøre

med snøscooter  i  perioden 2. januar til 5. mai (underforutsetning av snødekt mark).

Likeså innebar endringen at  kjøring bare kunne skje mellom kl.08.00  -  22.00 og med

maksimal hastighet på 20 km/t  i  hele traseen. Bredden bie fastsatt til maks 6 m og

forbud mot resting og parkering i  traseen.

Melding om vedtaket bie sendt/ekspedert 5. januar. Klagen fra Henning Iversen og

Jan Helge Gjersvoll Iversen over vedtaket ble  mottatt  av kommunen i e-post 2.

februar.

Klagen er begrunnet med at belastningen med støy, trivsel og miljø vil bli større

dersom det åpnes for flere traseer  i  Kjeivassløypa. Likeså anføres at dersom

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler:

Postboks 2600 Steinkjer: Strandveien 38 74 16 80 00 Alf Einar Fornes

7734 Steinkjer Trondheim: Prinsensgt 1 Org.nr.: Telefon:

fmtlpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/trøndelag 974 764 350
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fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes må det være jevnlige tiltak som sikrer

overholdelse av fartsgrensen. Det vises også til at dagens kjøring med snøscooter

bærer preg av svært liten kontroll m.v. Dvs. at vedtatt fartsgrense ikke overholdes, og

kjøring over tillatt fartsgrense «foregår  i  stor stil». Avslutningsvis anføres at

kjøretiden, bare bør kunne skje  i  tidsrommet 08.00 — 21.00.

Klage ble behandlet av Fauske kommunestyre i møte 21.06.2018 under sak 064/18.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Fylkesmannens vurdering:

Fylkesmannens myndighet som klageinstans framgår av fvl.  §  34. Av 2. ledd følger at

dersom klagen tas under behandling kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken,

herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Dette innebærer at Fylkesmannen kan

prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette myndighet og

om det er blitt til på lovlig måte. Av 2. ledd 3. pkt. framgår at dersom klageinstansen

er statlig, «skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving

av det frie skjønn». Hensynet til kommunens handlingsrom, det frie skjønn og det

kommunale selvstyre er forsterket og kommunisert av dagens regjering.

Fylkesmannen har lagt til grunn at Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen er

klageberettiget, jf. fvl. § 28, jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i  utmark på islagte

vann, jf. forskriften  §  4a, siste ledd. Fra kommunen er det i e-post dat. 23.08.2018 til

Fylkesmannen bekreftet at klagerne sin fritidseiendom liggeri influensområdet for

Rørgata (fritidseiendommen ligger i luftlinje ca. 90 m fra traseen). Klagen kan synes

å være framsatt noen få dager etter klagefristens utløp. Fylkesmannen har likevel

funnet å ville behandle saken.

Fylkesmannen har registrert at kommunestyret sitt vedtak i sak 064/18 er helt uten

begrunnelse. Det samme gjelder Plan- og utviklingsutvalg sitt vedtak  i  sak 072/18,

som kommunestyret slutter seg til som grunnlag for ikke å ta klagen til følge.

Av fvl.  §  33 følger at for forberedelse av klagesaker gjelder lovens kap. IV og V

tilsvarende. Dvs. at når en klage blir tatt opp til realitetsbehandling av vedtaksorganet

(underinstansen) så gjelder lovens krav om at avslaget skal begrunnes, jf. fvl. § 24 jf.

§ 25. Fylkesmannen har konstatert at kommunestyrets vedtak i denne sak er helt

uten begrunnelse.

Fylkesmannen finner også å ville vise til at det følger av fvl. § 41 at dersom reglene

for behandlingsmåten etter loven ikke er overholdt ved behandlingen av en sak som

gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at

feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Forvaltningslovens krav

om at enkeltvedtak skal begrunnes, jf. lovens § 24, jf. § 25 er sentral  i

forvaltningsloven. Når kommunestyrets vedtak, som må vurderes som et
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enkeltvedtak, er helt uten begrunnelse er dette er klart brudd på reglene for

saksbehandling etter loven. Når vedtaket er uten begrunnelse vil ikke klageinstansen

ha noen reell mulighet til å vurdere hvilke hensyn som kommunen evt. har lagt vekt

på ved behandling av klagen. Alt. om det er lagt vekt på utenforliggende hensyn m.v.

Det forhold at kommunestyrets vedtak er uten begrunnelse vil, etter Fylkesmannen

sin vurdering, kunne ha virket inn på vedtakets innhold og derfor må vurderes som

ugyldig.  Fylkesmannen opphever således kommunen sitt vedtak og saken returneres

kommune for fornyet behandling, jf. fvl. § 34, 4. ledd.

Under henvisning til ovenstående finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å drøfte

realitetene  i  foreliggende klage.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen Alf Einar Fornes

(e.f.) seniorrådgiver

seksjonsleder Klima- og miljøavdelingen

Klima— og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk  godkjent  og har  derfor ingen underskrift

Kopi til:

Jan Helge Gjersvoll Iversen Prinsens gt 28  8003  BODØ

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ
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Deres ref.:  
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Kommunestyret 
 
 
 
 

Befaring Nordvika Bade- og friluftsområde 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 032/18, har i møte 17.09.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 

Vi viser til kommunestyrevedtak 19/16 der plan for utbedring av Nordvika bade- og friluftsområde 
ble vedtatt. 

I saksopplysninger viser det til: 

Den store utfordringen med dette området er universell utforming, og tilgjengelighet fra 
parkeringsplass og ned til grøntarealet som kan benyttes til friluftsaktivitet og solbading. 
Utfordringene i Nordvika er flo og fjære. Ved stor flo, så oversvømmes også områdene overfor 
jernbanen og medfører utvasking av grunnen. 
Det er derfor kun en løsning som kan benyttes og det er å støype en gangvei fra parkeringsplassen, 
under kulverten, og fram til grøntarealet. 
Det har vært foretatt befaring av fagkyndig personell og de anbefaler kun denne løsningen. 
 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har hatt  ny befaring i Nordvika bade- og 
friluftsområde 17/9-18 og finner at intensjonene i kommunestyrevedtak 19/16 ikke er oppfylt.  

Det er støpt gangvei fra kulverten og fram til grøntområdet, men ikke fra parkeringsplassen og frem 
til kulverten. Denne løsningen gjør ikke badeområdet tilgjengelig for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. I tillegg bør det også  legges til rette slik at tilgang med fast dekke ned til 
vannet kommer på plass. Rådet ser at det vil være muligheter for dette både til høyre og venstre på 
sjøsiden, når man kommer ut av kulverten. 

Rådet ber om at det i budsjett 2019 settes av midler til ferdigstillelse av Nordvika bade- og 
friluftsområde. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Kopi til 

Trond Heimtun Kommunalsjef  Samhandlingsområdet 

Eiendom, plan og 

samfunnsutvikling 



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
tf.09.2018 t8/729 413 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 11. september 2018 kl. 09.00 - 11.10

Mstested: Msterom Fauskebadet, Fauske

Saksnr.: 24118-30118

Til stede: Forfall:
Odd Henriksen. leder Kiell Lund Olsen

Gry Janne Rugis, nestleder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad

Varamedlemmer:
Ingen vara for Kjell Lund Olsen kalt inn, grunnet sent forfall.

Ovrige:.
Ridmann Geir Mikkelsen motte i tilkn)'tning til sak 25118

Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknytning til sak 25i l8
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Anne Stenhammer opplyste at hun onsket i ta opp sak under eventuelt.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

21n8 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 3 1 . mai 201 8

25n8 Redegjorelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesford
skole

26n8 Budsiett lirr kontroll og tils-vn 2019

27n8 Revisors vurdering av egen uavhengighet

29fiE Orienteringer fra revision og sekretariat

30/18 Eventuelt

24118 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 31. mai 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3'l . mai 2018 godkjennes.

Volerinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VedJak:
Protokoll fra kontrollulvalgets mote 3l . mai 2018 godkjennes.

25/18 Redegiorelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnes{iord skole

RAdmann Geir Mikkelsen og kommunalsjef Trond Heimtun motte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pfl sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



26118 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 9

foreslis budsjettert til kr I 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr I 650 000

Sekretrrbistand Kr l9l 000

Kurs og oppleering, andre driftsutgifter Kr 50 000

Sum Kr I 891 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 9

foreslis budsjettert til kr 1 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon. selskapskontroll Kr I 650 000

Sekreterbistand Kr t9l 000

Kurs og opplering. andre driltsutgilter Kr 50 000

Sum Kr 1 891 000

Saken oversendes formannskapet. jlr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

27118 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om i bli topende orientert om lorhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.

29118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
a



Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
. Om henvendelse til kontrollutvalget vedrorende overskuddsmasser Finneid. Utvalget

ber om en redegjorelse om dette sporsmAlet til neste mote.

30/18 Eventuelt

Anne Stenhammer tok opp mulig sak tiI kontrollutvalget:
o Informasjon om prosess med utlysning og engasjement av enkeltmannsforetak Evald

Solbakken som konsulent. Utvalget ber om informasjon til neste mote.

Det fremkom ikke y'tterligere saker til behandling.

Utskrifl sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordforer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den I l. sep,

Sekreter lbr kontrollutvalget
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Sak nr.   Dato 
067/18 Formannskap 18.09.2018 
085/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning kassekreditt 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes beholdning i 
aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens fullmakt etter 
finansreglementets pkt. 1.2.  

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke kassekredittrammen 
inntil kr 200 000 000,–. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 på vegne av FL, R og SV: 
Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder kommunens 
økonomiske situasjon. 

Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på nåværende nivå og at 
alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes ubesatt inntil videre innenfor alle 
samhandlingsområdene. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 2H, 1SV) mot 2 (1FRP, 1R) stemmer. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 6 (1AP, 3FL, 1R, 1SV) mot 3 (1FRP, 2H) stemmer. 

 
FOR- 067/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes beholdning i aktiv 
forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens fullmakt etter finansreglementets 
pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke kassekredittrammen inntil kr 
200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 
Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på nåværende 
nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes ubesatt inntil videre innenfor 
alle samhandlingsområdene. 



 
Sammendrag: 
Som rådmannen har redegjort for både i budsjettdokumenter, årsregnskap og økonomimeldinger, og 
senest i økonomimelding 1/2018, så har Fauske kommune en anstrengt likviditet. Likviditetsprognosen 
for 2018 viser at det er behov for å øke likviditeten før utgangen av året. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har i dag en ramme på kassekreditten på 140 mill. kr. Ut fra de forpliktelsene Fauske 
kommune har utover høsten 2018, så vil det være usikkert hvorvidt denne rammen vil være tilstrekkelig. 
Den negative trenden må påregnes å fortsette inn i 2019. 
 
Økning av likviditeten kan på kort sikt gjøres ved nedsalg i de plasseringene kommunen har stående i 
aktiv forvaltning og/eller ved økt ramme på kassekreditten.  
 
I aktiv forvaltning er det per 31.8.2018 følgende beholdning:  
 

 
 
 
I henhold til finansreglementets pkt. 1.2 har rådmannen fullmakt til å forestå den løpende 
finansforvaltningen på vegne av kommunestyret.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Med den kritiske økonomiske situasjonen Fauske kommune befinner seg i, anbefaler rådmannen et 
nedsalg i aktiv forvaltning før kassekreditten eventuelt økes.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
068/18 Formannskap 18.09.2018 
086/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av garantivilkår 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende pålydende 
kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i 
SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest etter 25 år 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende pålydende 
kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i 
SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest etter 25 år 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende pålydende 



kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i 
SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest etter 25 år 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
Vedlegg: 
11.09.2018 Endelig kostnadsoverslag rulleskianlegg 1390495 
 
Sammendrag: 
I sak 039/16 vedtok formannskapet at Fauske kommune skal stille garanti for et låneopptak til Fauske IL 
Langrenn på inntil 2 millioner kroner under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning. 
 
For at Fylkesmannen skal kunne godkjenne garantistillelsen så må garantivedtaket inneholde 
opplysninger som ikke forelå på det tidspunkt garantivedtaket ble fattet i januar 2016. Det er derfor 
behov for å gjøre et nytt vedtak som presiserer garantivilkårene.  
 
 
Saksopplysninger: 
Rulleskianlegget i Klungsetmarka ferdigstilles i løpet av september 2018, og vil da kunne tas i bruk. 
Prosjektet hadde opprinnelig en ramme på 7,3 mill. kr, men en revidert kostnadsoversikt per 1. 
september 2018 viser at prosjektet kommer på ca. 6,9 mill. kr inkl. mva., jf. vedlegg. Finansieringsplan 
for prosjektet fremgår også av vedlegget.  
 
Fylkesmannen stiller som krav for godkjenning av garantistillelsen at kommunen må garantere for 10 % i 
tillegg til lånets hovedstol.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske IL er et veldrevet idrettslag. Gjennomføringsevnen til idrettslaget vurderes som høy, og all 
tidligere erfaring med Fauske IL tilser at forpliktelsene overfor banken vil bli overholdt. 
Momskompensasjonen vil i sin helhet gå til nedbetaling på dette lånet, slik at man kan forvente at ca. 1 
mill. kr (80 % av beregnet mva. i prosjektet) vil bli nedbetalt i desember 2019. Risikoen i prosjektet 
vurderes som lav. Det vurderes å være liten risiko for mislighold som kan føre til at garantien kommer til 
anvendelse. Om idrettslaget mot formodning ikke skulle makte sine låneforpliktelser, så vil Fauske 
kommunes befolkning uansett nyte godt av et rulleskianlegg til nærmere 7 mill. kr, der kommunen har 
finansiert inntil 2 mill. kr.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
 Plan- og utviklingsutvalg  
087/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Detaljreguleringsplan for Coop i Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma med følgende endringer/tilføyelser: 
 

            Endring av bestemmelsene under § 4.1 Rekkefølgekrav:  
 
Endring av punkt: 4.1.1: 
4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830  

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent plan for utforming 
av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Avkjørsel skal være  opparbeidet før selve 
byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til Statens vegvesen sine      håndbøker N100 
og V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra veiens funksjon, trafikkmengde og 
geometriske krav. Dette må være oppfylt både i horisontalt og vertikalt plan. Sideterreng skal 
være utført etter godkjent plan før brukstillatelse kan gis. 

 
4.1.3 Turvei 

Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BF1 skal det etableres en turvei           GT1 og GT2  slik 
det fremgår av plankartet. 

 
Vedlegg: 
26.07.2018 COOP SULITJELMA - BESTEMMELSER - 2018-09-07 1387320 

19.09.2018 COOP Sulitjelma plankart 1391512 

18.09.2018 COOP SULITJELMA - PLANBESKRIVELSE - 2018-07-09 rev 18.09 1391282 

26.07.2018 COOP SULITJELMA - ROS-ANALYSE 2018-06-29 1387323 

26.07.2018 Vurdering av utredningsplikten etter ku-forskriften for detaljregulerings(1) 1387324 

03.09.2018 Sulitjelma Nærmiljøutvalg - Uttalelse til detaljregulering Coop Sulitjelma 
(L)(104621) 

1389588 

03.09.2018 Sulitjelma pensjonistforening - Uttalelse til detaljregulering Coop Sulitjelma 
(L)(104619) 

1389589 

03.09.2018 Fylkesmannens uttalelse med innsigelse - Detaljregulering - Coop Sulitjelma 
- Fauske kommune (L)(103029) 

1389590 

03.09.2018 Statens vegvesen - Høringsuttalelse - Detaljregulering Coop Sulitjelma 
(L)(105378) 

1389591 

03.09.2018 Merknader til detaljregulering -  COOP Sulitjelma (L)(107181) 1389592 

04.09.2018 Uttalelse fra Barnas talsperon 1389645 

04.09.2018 barnas medvirkning 1389646 

06.09.2018 Nordland fylkeskommune- uttalelse Coop Sulitjelma - Fauske kommune 
(L)(1681554)(1) (L)(129334) 

1389861 

13.09.2018 IL Malm referat befaring  - Coop Sulis 1390883 



18.09.2018 Uttalelse råd funksjonshemmede 1391386 

19.09.2018 Innsigelse imøtekommet - Reguleringsplan Coop Sulitjelma - Fauske 1391501 

19.09.2018 Vurdering av barn og unges medvirkning ved Sulitjelma skole 1391511 
 
Sammendrag: 
Coop Nordland fremmer forslag til detaljregulering av del av eiendom gnr.119 bnr. 1 og 62 for å legge 
tilrette for dagligvarehandel med tilhørende parkeringsareal på totalt 6,8 daa. 
Coop Nordland ønsker å bygge en ny butikk(Prix) på inntil 1000m2 vest for fotballbanen på Sandnes. 
 
Planen innholder følgende: 
 Reguleringsformål (PBL § 12-5):  
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)  
- Forretninger (BF1)  
- Annet uteoppholdsareal (FRL1/FRL2/FRL3)  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)  
- Kjøreveg (o_Fv830)  
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1/o_SVG2)  
- Parkering (P1)  
 
Saksopplysninger: 
Planprosess  
Oppstartsmøte ble avholdt den 17.04.2018. Planoppstart  er kunngjort den 19.mai 2018 i Saltenposten 
og på kommunens hjemmeside og melding sendt berørte parter og offentlige myndigheter/etater. 
Planoppstarten har mottatt 4 uttalelser  fra Sametinget, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nordland og 
Nordland fylkeskommune samt et privat innspill.  
Viser til planbeskrivelsen hvordan innspillene til planoppstart  er behandlet.  
Planen ble lagt ut til  høring og offentlig ettersyn i Saltenposten og på kommunens hjemmeside 
den11.07.2018 med frist 22.august Nordlands fylkeskommune ba om utsatt frist til 4 september. Det ble 
gitt utsatt frist til 4. september med bakgrunn i at høringstiden var  i fellesferien. 
 
Reguleringsformål som foreslås i området er til forretning med parkering og adkomst fra rv830. 
Området i dag er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål BIA5. Fotballbanen ligger i område, 
men blir ikke berørt av reguleringsplanen. Planområdet er bevokst med busker og kratt og en asfaltert 
flate. 
Nordland fylkeskommune har i sin uttalelse til planoppstarten påpekt at det burde vært gjort 
konsekvensutredning vedrørende at areal til idrettsformål for barn og unge blir omgjort til 
forretningsareal. Det er  gjort en vurdering av konskvensutredningsplikten og rådmannen har vurdert  at 
det ikke er påkrevet med konsekvensutredning for denne planen (vurderingen ligger vedlagt). 
 
Sulitjelma har kun en butikk som har dagligvarehandel. Utenom denne er butikken på Finneid nærmest 
som ligger 35,3 km unna. Ny butikk i Sulitjelma vil sikre at befolkningen har butikk også i framtiden. 
Etableringen er meget positivt for lokalbefolkning, brukere av hyttene og friluftsområdene og reiselivet.  
 
Innkomne uttalelser i høringstiden  
 
Statens vegvesen 
Vårt anliggende i saken er planområdets tilknytning til fv. 830. Området vil ha adkomst fra 
fv. 830, hvor fartsgrensen er 80 km/t med et siktkrav på 115 meter. Årsdøgntrafikken (ÅDT) 
på stedet er ca. 1300 biler hvorav 9 % er lange kjøretøy. 

· Dimensjonering av avkjørsel til fv. 830 skal være i henhold til våre håndbøker N100 og 



V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra veiens funksjon, trafikkmengde 
og geometriske krav. Dette må være oppfylt både i horisontalt og vertikalt plan. 

· Kommunen må sette rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel før selve 

byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
· Hensyn må bli tatt til sidearealet langs dagens vegtrase for ikke å bli bygd ned. 
· Planområdet ligger i en 80 km/t-sone og det er derfor viktig med god utforming av 

sideterrenget da dette kan redusere skadeomfanget ved utforkjøring. Det bør derfor 
fremkomme av planens dokumenter at lagring og parkering ikke kan skje innenfor en 
avstand på 15 meter fra senterlinjen av fylkesveien. Denne avstand kan være mindre 
dersom fartsgrensen på fylkesveien blir redusert på strekningen. 

· Byggegrensen er på plankart satt til 20 meter, regnet fra midtlinjen av fylkesvegen, som er en 
akseptabel byggelinje på fv. 830. 

            Vi kommenterer også følgende forhold ved plandokumentene: 
· I planbeskrivelsen er det opplyst under punkt 1.1, «Bakgrunn», at reguleringen omfatter 

eiendommene gnr. 119 bnr. 233 og gnr. 119 bnr. 5. I henhold til vårt eiendomsregister 
og GisLine må reguleringen være på eiendommene gnr. 119 bnr. 62 og gnr. 119 bnr. 1 
Dette forhold bør bli rettet opp dersom det er feil betegnelse på berørte eiendommer 
som er omfattet av detaljreguleringen. 

· I planbeskrivelsens punkt 2.2.1, Kommuneplanens arealdel (KPA), er det oppgitt feil 

vedtaksdato på kommunestyrets planvedtak for KPA, da dette skal være 22.03.2018. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fartsgrensen ved adkomst er 70 km/t. Skiltet står akkurat vest for planlagt adkomst. 
Med bakgrunn i vegvesenet uttalelse så legger vi inn  følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene: 
 
« Avkjørsel skal være  opparbeidet før selve byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til håndbok N100 og 
V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra veiens funksjon, trafikkmengde 
og geometriske krav. Dette må være oppfylt både i horisontalt og vertikalt plan.» 
Lagring og parkering kan  ikke skje innenfor en avstand på 15 meter fra senterlinjen av fylkesveien. 
Denne avstand kan være mindre dersom fartsgrensen på fylkesveien blir redusert på strekningen.» 
 
Videre er det feil gnr og bnr på de eiendommene som er innenfor planområde og feil vedtaksdato på 
kommuneplanen. Feilene er rettet opp. 
 
 
Sulitjelma pensjonistforening 
Sulitjelma pensjonistforening kan ikke se at det er tatt hensyn til myke trafikanter vedrørende adkomsten 
til butikken, slik at disse kan komme til butikken på en trygg måte. De mener det burde være fullt mulig å 
anlegge en gang/sykkelsti fra parkeringsplassen nedenfor skolen og frem til butikken. Med bakgrunn i 
viktigheten av sikker adkomst krever de at en gang/sykkelsti blir etablert. 
Sulitjelma nærmiljøutvalg er positiv til bygging av butikk, men påpeker det samme som 
pensjonistforening at sikkerheten for gående og syklende vedrørende adkomsten til butikken må ivaretas 
og imøteser en løsning. 
 
 



Fauske eldreråd  
Støtter uttalelsen fra Sulitjelma pensjonistforening 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Pensjonistforeningen og nærmiljøutvalget mener  at adkomsten for myke trafikanter kan gjøres bedre 
mht sikkerhet. Som det også framkommer i pensjonistforeningens uttalelse så kan det etableres en 
enkel gangvei fra skolens parkeringsplass til butikkens parkeringsplass og videre til fotballbanen. Det 
legges inn en turvei i plankartet til fotballbanen gjennom planområdet og krav til opparbeidelse i 
bestemmelsene. 
 
 
Indre Salten Energi 
Opplyser at de har etablert infrastruktur innenfor detaljreguleringsplanens grenser. Det nevnes at det er 
eksisterende høy- og lavspenningskabler, samt bredbåndskabler innenfor denne planens grenser. Disse 
må eventuelt flyttes og omlegges.  
Indre Salten Energi ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av området. Dette med 
bakgrunn i elforsyning (nettutbygging) og bredbåndsutbygging.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltakshaver må legge om kabler innen planområdet slik det framkommer i Indre Salten Energi sin 
uttalelse til planen. ISE tas med i planleggingen der deres anlegg blir berørt. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland  
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget av hensyn til barn og unge. Manglende 
medvirkning fra barn og unge, herunder mangelfull vurdering av planens konsekvenser for barn og 
unge, anses å medføre et så vesentlig avvik fra «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen» at det gir grunnlag for innsigelse. 
 
Fylkesmannen mener det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at barn og unge ikke er gitt reell mulighet 
til å medvirke i planprosessen. Reell medvirkning oppnås ikke ved at det rett før skoleslutt sendes et brev 
til skole, SFO og idrettslag, i en sak hvor høringsfristen er rett etter skolestart. Reell og aktiv medvirkning 
skulle her ha vært mulig å få til, i og med at det er snakk om et areal som åpenbart har vært brukt av 
barn og unge. En henvendelse til skole, SFO og idrettslag fremstår som naturlig, men dette burde vært 
gjort på en annen måte og på et annet tidspunkt. Fylkesmannen finner det betenkelig dersom 
kommunen aksepterer en arealbruk i strid med nylig vedtatt arealdel, uten tilstrekkelig medvirkning. 
Formålet med planlegging er i stor grad å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning, jf. plan og 
bygningsloven § 1-1. Store deler av arealet ble også i forbindelse med friluftslivskartleggingen ansett 
som et svært viktig leke og rekreasjonsområde. Vurdering av konsekvenser for barn og unge Kommunen 
skal i henhold til de rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 bokstav a «vurdere konsekvenser for barn og unge 
i plan og byggesaksbehandlingen etter plan og bygningsloven». 
Det er foretatt en vurdering av planens konsekvenser for barn og unge, men da uten at de som blir 
berørt har fått en reell adgang til å uttale seg. Planbeskrivelsen angir at deres «inntrykk er at område 
ikke blir brukt i forhold til tidligere opparbeiding». Saken slik den nå foreligger er etter vår oppfatning 
ikke tilstrekkelig opplyst når det gjelder planens konsekvenser for barn og unge. Dette i og med at barn 
og unge ikke har fått reell adgang til å uttale seg i saken. Det er ikke tilstrekkelig å legge til grunn 
forslagsstillers inntrykk og kommuneadministrasjonens vurderinger. Ortofoto viser flere stier som fører 
over planområdet. Dette er også sagt i planbeskrivelsen, og det er sagt at stiene går fra den 
høyereliggende boligbebyggelsen og skolen, ned til idrettsbanen. Stiene er ikke anlagt, men har ifølge 
planbeskrivelsen oppstått gjennom tid og gjennom bruk av spontan/tilfeldig karakter. Skolens og 
idrettsbanens plassering tilsier etter vår oppfatning at disse stiene fremdeles benyttes. Det er ikke gjort 
noen vurderinger av hvilke adkomster barn og unge må forventes å benytte dersom en butikk oppføres i 



henhold til planforslaget. Eksisterende stier vil ikke kunne benyttes, og planforslaget sier ikke noe om 
opparbeiding av noen ny adkomst mellom skole og idrettsanlegg. Fylkesmannen vil påpeke viktigheten 
av at det finnes en sikker adkomst mellom skolen og idrettsbanen, og det er også viktig å legge til rette 
for at det er denne adkomsten som 
benyttes. Dette for å unngå at barn og unge tar veien over parkeringsplassen, med de farer dette 
innebærer. Derfor mener vi at planforslaget som et minimum må sikre at en slik adkomst etableres. 
Plasseringen av en slik adkomst bør avgjøres etter at barn og unge har fått anledning til å medvirke i 
saken. Fylkesmannen savner dessuten at det i kommunens vurderinger er sagt noe om bruken av den 
gruslagte firkanten vest for det som i dag er kunstgressbane. Videre mener vi det i kommunens vurdering 
er tatt for lite hensyn til et eventuelt fremtidig behov for arealet i tilknytning til idrettsanlegg eller annen 
bruk for allmennheten. Konklusjon Manglende medvirkning fra barn og unge, herunder mangelfull 
vurdering av planens konsekvenser for barn og unge, strider mot de rikspolitiske retningslinjene i så stor 
grad at vi mener det er grunnlag for innsigelse. Vi legger vekt på at det er snakk om et areal som 
åpenbart har verdi for barn og unge og at det er praktisk gjennomførbart å få barn og unge som blir 
berørt til å medvirke i planarbeidet. 
Fylkesmannens forslag til løsning: Innsigelsen kan imøtekommes ved at barn og unge gis reell adgang til 
medvirkning, etterfulgt av en mer dekkende og grunngitt vurdering av planens konsekvenser for barn og 
unge. Innspill fra medvirkningsprosessen må selvsagt tas til vurdering, og kan gi grunnlag for å endre 
planforslaget. Vi tenker her på å sikre adkomst mellom skole og idrettsanlegg, samt at det kan være 
grunnlag for å vurdere en annen plassering av butikken.  
 
VIDERE SAKSGANG Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den 
nå foreligger. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 
Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan og bygningsloven for videre behandling 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etablering av ny dagligvarehandel i Sulitjelma er meget viktig. Coop ønsker å få denne butikken etablert 
så fort som mulig. En utsettelse kan få alvorlige konsekvenser. 
I dette perspektivet har denne planen blitt utarbeidet og behandlet i kommunen på hurtigste vis. Dette 
har ført til at planen ble lagt ut på høring i juli og første del av august som er skoleferien. I prosessen har 
vi bedt idrettslaget, skolen og barnas talsperson i kommunen om en uttalelse i saken. Skolen ble 
oppfordret til å involvere SFO og elevrådet på skolen. Malm idrettslag ble oppfordret å involvere barn og 
unge. Dette ble sendt ut i juni rett før skoleslutt, noe som har ført til at det ikke ble gjennomført noen 
prosess eller uttalelse. Barnas talsperson har heller ikke gitt uttalelse. Vurdering av konsekvenser for 
barn og unger ved nedbygging av areal satt av til idrettsformål er basert på uttalelser som har kommet  
fått fra Malm idrettslag (muntlig) og kommunens egen utredelse.  
Det er nå gjennomført en medvirkningsprosess som har involvert de unge. Sulitjelma skole har involvert 
elevene  og gjennomgått hvilke konsekvenser det er for barn og unge  at det blir  etablert en butikk på 
innen planområdet. Rapport fra medvirkningsprosessen ligger vedlagt.  
Barnas talsperson har gitt uttalelse til planen. Uttalelsen ligger vedlagt. 
 
Denne medvirkningsprosessen hvor  barn og unge er blitt involvert i de virkningene som planen har for 
barn og unge gjør at grunnlaget for innsigelsen fra Fylkesmannen er imøtekommet og at det er lagt inn 
en turvei slik at adkomsten gjennom planområdet til fotballbanen er ivaretatt. Fylkesmannen har 
skriftlig trukket innsigelsen(er vedlagt). 
 
 
Nordland fylkeskommune 
NFK har gitt følgende uttalelse (utdrag): 
 Fauske kommune vedtok kommuneplanens arealdel tidligere i år. I henhold til PBL. § 12-3 skal private 
forslag til detaljregulering innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i overordnet plan. 
Fylkeskommunen er derfor kritisk til at planforslaget i stor grad fraviker fra nylig vedtatt kommuneplan. 



 
 I vårt innspill til planarbeidet gjorde vi oppmerksom på at planen kunne være i strid med regionale 
interesser knyttet til friluftsliv, samt rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Dette med bakgrunn i områdets idrettsformål, samt at det er registrert som svært viktig 
leke- og rekreasjonsområde i friluftslivskartleggingen.  
Med bakgrunn i ovennevnte forhold har kommunen nå redegjort for, og vurdert, konsekvenser for barn 
og unge, rekreasjon og friluftsliv. Kommunen har også tidligere oversendt et notat hvor forholdet til 
forskrift om konsekvensutredninger er vurdert. Kommunens vurdering er at planforslagets konsekvenser 
for barn- og unge og friluftsinteresser er «mindre alvorlige». Dette med bakgrunn i at det eksisterer 
andre arealer i nærheten med lignende formål og at det aktuelle området virker å være lite i bruk. Basert 
på foreliggende kunnskap mener fylkeskommunen det er sannsynlig at området er i bruk. Dette blant 
annet med bakgrunn i ortofont som viser barnetråkk/stier som går over planområdet, jf. 
planbeskrivelsen. Det er uheldig at det ikke foreligger uttalelse fra skole, SFO, idrettslag eller barnas 
representant. Vi ser det ble gjort en henvendelse til ovennevnte parter 14.6. Denne henvendelsen ble ikke 
besvart. Vi merker oss at tidspunktet er uheldig med tanke på sommerferieavvikling, og ber kommunen 
vurdere å etterspørre en slik uttalelse før vedtak. Vi minner om at kommunen har et særlig ansvar for å 
sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, jf.pbl. § 5-
1.  
Idrettsfaglig  
Vi har sjekket nevnte planer mot anleggsregisteret for idrettsanlegg med spillemidler. Der er gitt  
spillemidler til anlegg i nærheten av skolen og den planlagte butikken. I henhold til Bestemmelser om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018, se www.anleggsregisteret.no, forutsettes det at 
anlegg og spillemidler blir ivaretatt. Kapittel 2.3 om Krav til driften av og disposisjon over anlegget 
omhandler dette kravet. Dersom anlegg blir nedlagt eller bruken hindra, skal Kulturdepartementet 
kontaktes skriftlig i henhold til bestemmelsene. Dette gjelder blant annet nylig tilskudd fra 
spillemidlene til kunstgress på Sulitjelmabanen. 
Imidlertid er det vanskelig å sammenligne kartplassering for idrettsanlegg og søknader med kart fra 
andre baser og flyfoto. Anleggsregisteret for idrettsanlegg har en del feil i dette området. 
Kommunen må oppdatere dette, jamfør punkt 5.1.3 i Bestemmelsene. 
 
I følge Nordland fotballkrets er kunstgressbanen i bruk, noe som ville kommet fram i uttalelse fra 
blant annet IL Malm og skolen. Slik uttalelse bør innhentes. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det ble under planoppstarten bedt om å vurdere utredningsplikten etter forskriften om 
konsekvensutredninger. Kommunen har vurdert at det ikke foreligger ku-plikt for området. 
Det er gjennomført en medvirkningsprosess med elevene på Sulitjelma skole. Rapport ligger 
vedlagt. 
Elevene har opplyst at det foreslåtte planområde ikke er i bruk til lek og idrett. Det er tatt i bruk et 
nytt område ved skolen som ivaretar aktivitetene til barna. Barnas talsperson i kommunen uttaler 
at det er viktig at det sikres sikker adkomst til fotballbanen. Vi løser dette med å legge  inn en turvei 
gjennom planområdet fram til fotballbanen. Turveien legges inn i plankartet og i bestemmelsene. 
Idrettsfaglig 
Kunstgressbanen blir ikke berørt av planen. Feilene i av anleggsregistret for idrettsanlegg bør rettes 
opp  slik at registret stemmer. Det er enhet Kultur i kommunen som oppdaterer anleggsregistret. 
 Vi har hatt befaring med Il Malm sin leder i planområdet og vi ble enig om at ballnett bør settes 
opp, noe som skulle vært gjort da kunstgressbanen ble anlagt og som er  kommunens ansvar. 
Lengdegropa flyttes ut av planområdet.  Dette er beskrevet i et referat fra befaringen som er 
godkjent av Il Malm’ leder og representant fra Coop og kommunen.  
 
 



Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. 
Rådet har ingen merknader til detaljreguleringsplanen 
 
Saksbehandlers vurdering:  
Uttalelsen fra Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede kom inn  18.09.2018 som er 
etter høringsfristen. Rådet hadde ingen merknader. 
 
Oppsummering av nye tiltak  

· Sikker adkomst til butikken og fotballbanen for gående og syklende sikres gjennom etablering 
av en turvei slik den er vist i plankartet og legges inn i rekkefølgebestemmelsene. 

· Krav til etablering av avkjørsel fra Fv830 legges inn i rekkefølgebestemmelsene. 
· Flytting av lengdegrop utføres slik det er blitt enighet mellom partene 
· Indre Salten energi sine kabler legges om  

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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B ESTEMMELSER

DE TALJRE GU LERI N G FOR
COOP SU LI TJELMA

Plandato: 28.06.2018
Sist revidert: 09.07.2018
Godkjent:
Planid: 1841_2015001

§ 1 PLANENS FORMÅL
Planens formål er å legge til rette for dagligvarehandel i planområdet.

§ 2 AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.

Planområdet er i hovedsak uregulert men inngår i kommuneplanens arealdel. Deler
av planen erstatter mindre deler av områderegulering for Sultijelma gruver med
arealplanid 1841_2015001.

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens
(PBL) §§ 12-5 og 12-6:

Reguleringsformål (PBL § 12-5):

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
- Forretninger (BF1)
- Annet uteoppholdsareal (FRL1/FRL2/FRL3)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
- Kjøreveg (o_Fv830)
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1/o_SVG2)
- Parkering (P1)

Hensynssoner (PBL § 12-6):
- Frisiktsone
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

 
§ 4.1 Rekkefølgekrav 

4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830 

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf §4.8. Sideterreng og 
avkjørsel skal være utført etter godkjent plan før brukstillatelse kan gis.  

4.1.2 Tekniske anlegg 

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for vann og avløp jf §4.10 for planområdet. Anlegg for vann og avløp skal være 
opparbeidet etter godkjent plan før brukstillatelse kan gis. 

§ 4.2 Situasjonsplan 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. 
Utomhusarealer skal være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan før 
ferdigattest blir ustedt. 

Situasjonsplan skal vise planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, 
stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser, arealer for vareleveranse, 
nødvendige overdekte areal og andre markfaste installasjoner. Planen skal videre 
vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, 
tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon. 

§ 4.3  Estetisk utforming og stedlig tilpasning 

Gjennom plassering, utforming, materialbruk og fargesetting skal det etterstrebes 
et godt helhetlig preg og høy estetisk kvalitet av både bebyggelse og 
utomhusanlegg.  

§ 4.4 Universell utforming og trygge adkomstveier 

Utendørs og innendørs anlegg skal utformes med særlig hensyn til personer med 
behov for tilrettelegging jf prinsippene til universell utforming. Utendørs anlegg 
skal utformes med fokus på trygge adkomstveier for myke trafikanter. 

Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra vei og 
biloppstillingsplasser til bygning kan tilrettelegges for orienterings- og 
bevegelseshemmede. 

Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra vei og 
biloppstillingsplasser til bygning ivaretar sikkerhet til myke trafikanter. 

§ 4.5  Kulturminner, aktsomhetsplikt og informasjonsplikt 

Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over gjenstander eller 
levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 
steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og 
kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til 
Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

§ 4.6 Veger, sideterreng og avkjørsler 
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Eksisterende veger kan opprettholdes. Vegens sideterreng og avkjørsler skal 
oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten.  

Sideterrenget omfatter sone med byggeforbud, vist med byggegrense på plankart. 
Innenfor sone med byggeforbud skal det ikke oppføres bygninger. Tekniske anlegg 
og installasjoner for virksomheten er unntatt byggeforbudet. 

Sideterreng omfatter sikkerhetssone med nødvendige sikkerhetstiltak som reduserer 
fare for alvorlig skade ved utforkjøring.  

Sikkerhetssonen for Fv830, o_Fv830 omfatter areal innenfor 10,5m fra senterlinje 
veg. Sikkerhetssonen skal oppfylle fysiske krav for horisontal og vertikal utforming 
gitt av vegmyndigheten. Arealet skal være fri for fysiske hinder. 

Avkjørsel fra Fv830 er vist på plankartet og er bindende. Avkjørsler skal oppfylle 
fysiske krav for horisontal og vertikal utforming gitt av vegmyndigheten.  

Det skal utarbeides plan som viser horisontal og vertikal utforming av sideterreng og 
avkjørsel til Fv830. Plan skal godkjennes av ansvarlig vegmyndighet.  

§ 4.7  Tekniske anlegg og installasjoner 

Utendørs belysning skal være prosjektert og vist plassert på situasjonsplan. 

Anlegg og installasjoner tiltenkt den daglige driften i området skal etableres 
innenfor felt P1 parkering og skal framgå av situasjonsplan. 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent plan for vann og 
avløp. Planen skal redegjør for tilgang til slukkevann. 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-  
/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

Det tillates etablert tekniske anlegg og installasjoner på den ubebygde delen av 
området. Anlegg og installasjoner over bakken skal ikke komme i konflikt med 
bestemmelse gitt i §4.6 

§ 4.8 Overflatevann 

Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 
løsninger. Overvannshåndtering skal innarbeides i situasjonsplan. Overflate vann 
kan føres til Langvatnet.  

§ 4.9 Energiforsyning og miljø 

 Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. Før 
det gis byggetillatelse skal alternativ energiforsyning være vurdert. 

§ 4.10  Grunnforhold 

Ved masseforflytning eller utskifting skal mulig forurensning kartlegges. Forurenset 
masse skal håndteres i forhold til Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften). Spredning av uønskete, fremmede plantearter skal 
forebygges. 

Det skal tilføres kun rene masser. 
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Før byggetillatelse kan gis skal områdestabilitet være utredet. 

§ 4.11  Radongass 

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. 

§ 4.11  Støy 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 
Miljøvern-departementets retningslinjer T-1442/2016. 
 

§ 5 REGULERINGSFORMÅL 

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 § 5.1  Næringsbebyggelse  

 a) Felt BF1 er regulert til forretning med BYA 1000m2.  

Innenfor formålsområdet tillates det oppført bygg for dagligvarehandel.  

Bebyggelse med grunnflate inn til BYA 150m2 kan oppføres i 2 etasjer med 
saltak, gesimshøyde 6m og mønehøyde 9m.  

Bebyggelse med grunnflate større BYA 150m2 skal utføres hovedsakelig i en 
etasje med gesimshøyde som ikke overstiger 5,5m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Areal for teknisk rom kan legges over første etasje, men 
skal ikke overstige BTA 70m2. Gesimshøyde teknisk rom og byggets totale 
høyde skal ikke overstige 8m over gjennomsnittlig planert terreng. 
Bestemmelsen gjelder ikke for nødvendige tekniske installasjoner over tak. 

Hovedinngang plasseres lett tilgjengelig fra parkeringsareal. Det 
opparbeides trygg gangadkomst fra HC-parkering og sykkelparkering til 
hovedinngangen. Varemottak plasseres slik at vareleveranse ikke kommer i 
konflikt med parkeringsareal og hovedinngangen til butikken. 

Hovedprinsippene for vareleveranse, parkering og annen trafikk skal gå fram 
av situasjonsplan. 

Den ubebygde del av arealet kan opparbeides tilsvarende tilgrensende 
arealformål. 

§ 5.2 Uteoppholdsareal, annet  

a) Felt FRL1, FRL2 og FRL3 er regulert til annet uteoppholdsareal. 

Formålsområdet er forbeholdt den eksisterende grøntstrukturen. 
Eksisterende vegetasjon kan opprettholdes. Det skal ikke oppføres 
bygninger og det er ikke tillatt med motorisert ferdsel. 

Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmenheten 
og kan benyttes i henhold til bestemmelsene i Lov om friluftslivet 
(friluftsloven). 
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 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.3 Veg 

a) Vegen o_Fv830 er regulert til offentlig veg med med regulert senterlinje og 
regulert kant kjørebane vist på plankartet. Deler av sideterreng er regulert 
til annen veggrunn – grøntareal og inngår i veiens sideterreng.  

Krav til utforming av vei, avkjørsel og sideterreng samt sikkerhetssone og 
sone med byggeforbud følger §4.6. 

Eksisterende vei innenfor formålsområdet kan opprettholdes.  

Vegmyndighet for Fv830 er Statens vegvesen. 

§ 5.4 Parkering 

a) Felt P1 er regulert til privat parkering. Innenfor felt P1 skal det opparbeides 
tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser tilpasset virksomheten, men ikke 
mindre enn 40. 5% av biloppstillingsplasser opparbeides som HC plasser.  

Innenfor formålsområdet opparbeides det minimum 5 
sykkeloppstillingsplasser. 

Både HC-parkering og sykkelparkering etableres med nært tilknytting til 
hovedinngangen og trygg gangadkomst mellom parkering og bebyggelse. 

b) Deler av området som inngår i felt P1 skal brukes til varelevering. Arealer 
knyttet til varelevering plasseres og utformes med særlig høyt fokus på 
sikkerhet for gående og syklende. Rygging på arealer tiltenkt besøkende skal 
unngås. 

Omfang, og planløsning for arealer disponert til varelevering samt forhold 
til øvrige trafikkerte arealer skal framgå av situasjonsplan. 

§ 6 HENSYNSSONER 

 

§ 6.1 Frisiktsone 

Frisiktsone er en del av veiens sideterreng og sikkerhetssone. Krav til fysisk 
utforming følger § 4.6. 

Vegetasjon i frisiktsonen skal ikke være høyere enn 0,5m. 
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1. INNLEDNING     

 

1.1. Bakgrunn  

COOP Nordland ønsker at del av eiendom gnr/bnr 119/62 og 119/1 reguleres for å legge til 

rette for dagligvarehandel med tilhørende parkeringsareal i planområdet. Green Advisers 

AS er engasjert av COOP Nordland for å fremme privat planforslag. Planforslag fremmes 

som detaljreguleringsplan med tittel COOP SULITJELMA og plannummer 2018001. 

Krav om konsekvensutredning ble vurdert ved oppstartsmøtet med Fauske kommune.  

 

1.2. Planprosess (så langt)  

Oppstartsmøtet er avholdt den 17.04.2018 med representanter fra tiltakshaver COOP 

Nordland og Fauske kommune til stede. 

Planarbeidet er kunngjort den 19.mai 2018 med annonse i Saltenposten og med melding til 

Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Norland, NVE Region Nord, 

Sametinget, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Statens vegvesen Region Nord og Statskog. 

Kunngjøringen er publisert på kommunens nettside den 25.mai 2018. 

Forslagstiller har mottatt 4 høringsuttalelser fra henholdsvis Sametinget, Statens vegvesen, 

Fylkesmann i Nordland og Nordland fylkeskommune samt et privat innspill. 

 

1.3. Konsekvensutredning og planprogram  

Planforslaget er vurdert ifht forskrift om konsekvensutredning.  

For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 

planens virkninger for miljø og samfunn. 

Plan som omfattes av forskrift om konsekvensutredning og ansvarlig myndighet 

fremgår av forskriftens § 6, § 7 og § 8 samt forskriftens vedlegg I og II. 

Detaljregulering for COOP Sulitjelma omfattes ikke av planer eller tiltak i vedlegg I. 

Planforslaget er vurdert jf pkt 10. b) og 10.j) i vedlegg II til forskrift om 

konsekvensutredning. Fauske kommune anser planforslaget ikke som utredningspliktig ifht 

forskrift om konsekvensutredning. 

Det skal utarbeides planforslag for alle regionale planer og kommuneplaner, og for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Planprogrammet for detaljregulering fastsettes av kommunen som planmyndighet 

og ansvarlig myndighet. 

For detaljregulering COOP Sulitjelma er det ikke fastsatt planprogram. 

 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET   
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2.1. Nasjonale føringer  

Mulige nasjonale føringer er gitt gjennom: 

 Lover og forskrifter 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunale planlegging 

 Stortingsmeldinger 

 Nasjonale retningslinjer/Statlige/Rikspolitiske retningslinjer 

 

2.2. Regionale og kommunale føringer  

Mulige regionale føringer er gitt gjennom: 

 Fylkesplan for Nordland, 2013 – 2025 regional plan. 

Mulige kommunale føringer er gitt gjennom: 

 Bestemmelser i kommuneplanen 

 Evt. vedtekter og retningslinjer for Fauske kommune 

 Hovednett for sykkel Fauske av Statensvegvesen – temaplan i kommuneplanen 

 

2.2.1. Kommuneplanens arealdel  

Kommuneplanens arealdel med plan-ID 1841_2015005 er vedtatt 22.03.2018.  

 

 

Grafikk 2: utsnitt kommuneplan 
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I kommuneplanen er planområdet i hovedsak satt av til idrettsformål. I tillegg skal  

områderegulering for Sulitjelma gruve fortsatt gjelde. 

Under Del 1, generelle bestemmelser, er det gitt bestemmelser om plankrav (§1.3), 

utbyggingsavtaler (§1.4), støy (§1.5), energi (§1.6), risiko og sårbarhet (§1.7.1), barn og 

unges interesse i planlegging (§1.8), uteoppholdsareal (§1.9), universell utforming (§1.10), 

sentrums- og tettstedsutvikling (§1.11) og kulturminner (§1.14) som kan være relevant for 

planforslaget. Del 1 gir detaljerte retningslinjer for en rekke av de oven nevnte 

bestemmelser. Relevante bestemmelser og retningslinjer er prøvd innarbeidet i 

planforslaget. 

Under Del 2 er det gitt bestemmelser for bebyggelse og anlegg, derav fellesbestemmelser 

(§2.1) samt bestemmelser til hovedplankartet (§2.2) relatert til ulike formål bl.a. 

idrettsanlegg (§2.2.5). Bestemmelse for idrettsanlegg er bestemmelser som gjelder område 

BIA1 og gjelder utelukkende skytebanen. Øvrige bestemmelser referer til formål eller 

områder i kommuneplanen som ikke er relevant for planforslaget.  

Under Del 3, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det gitt felles bestemmelser for 

avkjørsler langs hovedveier (§3.1.1), byggegrenser (§3.1.2), gående og syklende (§3.1.4) 

samt bestemmelser til hovedplankartet, viktige ledd i kommunikasjonssystemet (§3.2.1). 

Relevante bestemmelser er innarbeidet i planforslaget. Krav om 50m byggegrense fra 

senterlinje Fv830 er redusert til 20m. 

Intensjonen i Del 4, grønnstruktur, er å forvalte og bruke «grønnstrukturen i kommunen … 

på en måte som ivaretar og fremmer friluftsliv og folkehelse» og gir følgende 

retningslinje: 

Sammenhengende grønndrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for 

lek og rekreasjon skal ivaretas og styrkes. Grønnstrukturområder skal i størst mulig 

grad sikres allmennhetens tilgjengelighet og fremme folkehelse.  

Eksisterende grønnstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten at 

det foreligger særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsarealer. 

Del 7 i kommuneplanen omhandler hensynssoner derav sikrings- støy- og faresoner (§7.1) 

sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap og 

bevaring natur- og kulturmiljø (§7.2), båndleggingssoner (§7.3) og videreføring av 

reguleringsplaner (§7.4). Deler av planområdet ligger innenfor området hvor gjeldende 

reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Planforslaget vil erstatte deler av områderegulering 

for Sulitjelma gruver.  

2.2.2. Eksisterende reguleringsplaner i området  

Det er vedtatt to planer i området: 

 Områderegulering for Sulitjelma gruver med plan-ID 1841_2015001 

 Reguleringsplan Sulitjelma skole med plan-ID 1841_2010006 



Detaljregulering for COOP Sulitjelma   Side 7 av 21  
 

 

Grafikk 3: reguleringsplaner i områder 

 

Planforslaget erstatter deler av områderegulering for Sulitjelma gruver. Berørt del av 

Områderegulering for Sulitjelma gruver er regulert til veg med tilhørende bestemmelser. 

Det er ikke regulert inn avkjørsel. Plankartet og reguleringsbestemmelser til 

detaljregulering for COOP Sulitjelma vil innenfor planområde erstatte tidligere kart og 

bestemmelser. Areal tidligere regulert til veg videreføres som veg og annen veggrunn – 

grøntareal.  

Detaljregulering for COOP Sulitjelma grenser inn til reguleringsplan for Sulitjelma skole. 

Intensjonen med grøntstrukturen i tilgrensende reguleringsplan er videreført i 

planforslaget for COOP Sulitjelma. 

 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

3.1. Beliggenhet og planavgrensning  

Planområdet ligger i Sulitjelma nord for Langvatnet mellom Charlotta og Sandnes. Planen 

avgrenses som vist på plankartet med senterlinje for Fv830 i sør, planavgrensning for 

reguleringsplan Sulitjelma skole i vest og Øverveien i nord. Mot vestivareta 

planavgrensningen arealbehovet for planlagt virksomhet og nødvendig areal for hensiktsone 

frisikt ved Fv830. 
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Grafikk 4: Planområdet med planavgrensning 

 

3.2. Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  

Området preges av Langvatnet i sør og bratte fjellsider i nord med en høydeforskjell på inn 

til 700m. Nærområdet domineres av bjørketrær. Selve planområdet er nedgrodd med kratt 

av ulike treslag. Spredt bebyggelse følger i noe avstand vannkanten til Langvatnet og 

bærer preg av et tidligere gruvesamfunn. 

 

 

Grafikk 5: Bildet med landskapet og vegetasjon av området, langvatnet til høyre, planområdet 

til venstre 
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3.3. Eiendom og eierforhold 

Areal innenfor planområdet er eid av Statskog og Statens vegvesen. COOP Nordland har 

ervervet deler av eiendommen til Statskog. Nye eiendomsgrenser er innregulert i 

planforslaget og skal danne grunnlag for kartforretning. 

3.4. Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  

I planområdet inngår deler av Fv830, fiberkabel langs Fv, høyspentledning samt vann og 

avløp gjengitt i kart nedenfor.  

  

 

Grafikk 6: ledningskart, vann og avløp 

3.5. Kjente registreringer  

3.5.1. Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer 

Sulitjelma som helhet er et viktig kulturmiljø av stor verdi med flere Sefrak-registrerte 

bygninger i nærområde. Planområdet berører imidlertid ikke stedets spesielt viktige 

enkeltmiljøer.  

Det er ikke kartlagt kulturminner i grunn og det er lite sannsynlig at det vil avdekkes 

kulturminner i grunn siden store deler av planområdet er fult opp i 70-tallet.  

3.5.2. Biologisk mangfold 
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Innenfor planområde er det ikke registrert noen truede plante- eller dyrearter. I 

nærområdet er det registrert truede dyrearter og fremmede plantearter (kilde: 

artsdatabanken). 

3.5.3. Barnetråkk og stier 

Ortofoto og bilder av planområdet viser flere stier/barnetråkk som fører over 

eiendommen. Stiene kommer fra den høyereliggende boligbebyggelsen og skolen ned til 

idrettsbanen. Stiene er ikke anlagt men har oppstått over tid gjennom bruk av 

spontan/tilfeldig karakter. 

 

  

Grafikk 7: Ortofoto med stier/barnetråkk 
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Grafikk 8: Bildet sti fra planområdet mot idrettsbanen 

 

 

3.5.4. Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 

Grunnforhold er ikke utredet.  

Området er fylt opp på 70-tallet. Det kan ikke utelukkes at det er delvis brukt 

slagge/masser fra gruvevirksomhet som kan være forurenset. Rapport for Sulitjelma 

Gruber på www.miljostatus.no, publisert 24.05.2017 av Miljødirektoratet omtaler ikke 

eksplisitt planområdet, men gir en indikator hvilken type forurensning som kan forventes. 

Stabilitet i planområdet er ikke utredet. 

3.5.5. Skred- og flomfarekartlegging 

Miljødepartementets kartbase, miljøstatus.no viser at område ligger innenfor 

aktsomhetsområde for snøras og kan bli berørt av stor vassføring i Sandnesbekken. Skred- 

og steinsprangfare er utredet og dokumentert gjennom kartlegging av skredutsatte 

områder i Sulitjelma - ingeniørgeologisk rapport, S27-29, Harald Rostad, Arne Sivertsen, 

31.12.2010. 

3.5.6. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet Risiko og sårbarhetsanalyse. Analysen gjør rede for hendelser og forhold 

som medfører alvorlige konsekvenser for og av planen. 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være steinsprang, snøskred, samt 

trafikkulykker knyttet til Fv830 og avkjørsel til planområdet. Hendelsene medfører mindre 

alvorlige til alvorlige personskader og vurderes å være mindre sannsynlig til sannsynlig jf 

metodikken beskrevet lenger ned.  

Hendelser som brann og sammenrasning av bygninger kan har meget alvorlige 

konsekvenser, men sannsynligheten ved denne planen vurderes å være svært lite. 

Hendelsene er ivaretatt gjennom Plan og bygningsloven og Tekniske forskrifter. 

De viktigste uønskete hendelsene av planen vil være spredning av fremmede arter, 

konterminering av rene områder gjennom masseforflytning og negativ påvirkning av 

Sulitjelma som viktig kulturminnemiljø. 

 

3.6. Lokaliseringsfaktorer  

Området er med ny avkjørsel fra Fv830 lett tilgjengelig både for beboere og turister og vil 

utgjør en viktig servicefunksjon for dalføret. 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
4.1. Endringer i forhold til gjeldende planer  

Deler av planområdet er i kommuneplan satt av til idrettsformål. Formål foreslås endret til 

forretning, annet uteoppholdsareal og parkering. 

Deler av områderegulering for Sulitjelma gruver som erstattes av ny plan er regulert til 

veg. Formålet opprettholdes i planforslaget men detaljeres med formål for kjøreveg og 

annen veggrunn – grøntareal. Ny avkjørsel med tilhørende frisiktsone reguleres inn. 



Detaljregulering for COOP Sulitjelma   Side 12 av 21  
 

4.2. Arealregnskap  

Planen omfatter 6,6 daa. Grafikk under viser omfanget for hvert formål og omfanget av 

hensynssoner. 

 

    

Grafikk 9 og 10: tabelloversikt for formålsområder og tabell oversikt for hensynssoner 

4.3. Plankart og bestemmelser 

4.3.1. Bebyggelse og anlegg  

Områder for bebyggelse og anlegg omfatter areal for forretning og annet ubebygd 

uteareal. 

 

Grafikk 11: perspektiv, Bygg Engineering AS 
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Areal for forretning, felt BF1 (1150) 

Felt BF1 foreslås regulert til forretning med kode 1150. Innenfor området tillates det 

oppført bebyggelse til dagligvarehandel med BYA inn til 1000m2. Det foreslås 

bestemmelser for å begrense byggehøyden og for å tone ned ny bebyggelse med store 

grunnflater gjennom utforming, material og fargebruk.  

 

 

Annet ubebygd uteoppholdsareal, felt FRL1, FRL2 og FRL3 (1690) 

Felt FRL1, FRL2 og FRL3 foreslås regulert til annet uteoppholdsareal med kode 1690. Dette 

er en videreføring av arealformål til tilgrensende arealer i reguleringsplan for Sulitjelma 

skole. I likhet med tilgrensende arealer i reguleringsplan for Sulitjelma skole skal arealene 

være tilgjengelig for allmenheten. Eksisterende vegetasjon skal med fordel opprettholdes.   

4.3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Samferdselsanlegg omfatter offentlig veg, annen veggrunn – grøntareal og privat parkering. 

Offentlig kjøreveg, o_Fv830 (2011) 

Området foreslås regulert til offentlig kjøreveg med kode 2011. Reguleringen er en 

videreføring fra områderegulering for Sulitjelma gruver.  Veien reguleres med regulert 

senterlinje, kode 1221 og regulert kant kjørebane, kode 1223 for vei med bredde 5,5m.  

I arealformål inngår avkjørsel til planområdet. Avkjørsel er vist med horisontal utforming 

og punktsymbol for inn- og utkjøring. Det er gitt bestemmelse for å sikre god utforming av 

avkjørsel ihht Statens vegvesens håndbøker. Avkjrsel dimensjoneres for lastebil, 

kjøremønster B. 

Annen veggrunn – grøntareal, felt o_SVG1 og o_SVG2 (2019) 

Areal foreslås regulert til annen veggrunn – grøntareal med kode 2019. Areal inngår i 

vegens sideareal. Det er gitt bestemmelser for utforming av arealet som i hovedsak skal 

ivareta trafikksikkerheten. 

Areal for privat parkering, felt P1 (2080) 

Arealet er foreslått regulert til parkering med kode 2080. Arealet skal ivareta 

parkeringsbehov for virksomheten innenfor planområdet. Innenfor arealet skal det også 

tilrettelegges for varelevering. Det er gitt bestemmelser for minimum antall 

oppstillingsplasser, utforming ihht prinsippene for universell utforming og ivaretakelse av 

trafikksikkerhet ved varelevering.  
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Grafikk 12: illustrasjon parkering / varelevering 

 

4.3.3. Grønnstruktur  

I planen er ingen arealer regulert til grønnstruktur. Relevante arealer er regulert til annet 

ubebygd uteareal (1690) for å videreføre arealformål i reguleringsplan for Sulitjelma skole. 

4.3.4. Hensynssoner 

Hensynssone frisikt (H140) 

Frisiktsone iht Statens Vegvesens håndbøker er lagt inn ved avkjørsel. I frisiktsone skal 

terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander. 

4.3.5. Juridiske linjer  

I tillegg til formålene ovenfor er det lagt inn byggegrense fra senterlinje Fvb30 med 

avstand 20m og fra senterlinje Øverveien med avstand 15m. 

Eiendomsgrenser som er foreslått opphevet er vist med kode 1204. Nye tomtegrenser er 

vist med kode 1203. 

4.4. Planbestemmelser  

I tillegg til bestemmelsene for de ulike arealformål, gjengitt under 4.3 er det gitt flere 

fellesbestemmelser: 

Rekkefølgekrav 

Det er lagt inn rekkefølgekrav for å sikre hensiktsmessig utforming og opparbeiding av 

avkjørsel og sideterreng til Fv830 samt etablering av ny- omlegging av eksisterende anlegg 

for vann og avløp. 

Situasjonsplan 
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Bestemmelse om situasjonsplan skal ivareta god kvalitet av opparbeidet uteområdet og 

synliggjøre forhold som kan påvirke sikkerhet for gående og syklende innenfor felt P1 og 

BF1. 

Estetisk utforming og stedlig tilpasning 

Bestemmelsen skal sikre at tiltaket ikke har unødvendig negative konsekvenser for øvrige 

strøkets karakter. 

Universell utforming og trygge adkomstveier 

Det er tatt med bestemmelse som skal sikre god utforming innenfor felt P1 og FB1 for 

personer med behov for tilrettelegging og sikre trygge adkomstveier for myke trafikanter. 

Kulturminner, aktsomhetsplikt og informasjonsplikt 

Bestemmelsen skal ivareta den generelle aktsomhetsplikten ifht kulturminner i grunn. 

Veger, sideterreng og avkjørsler 

Det er lagt inn bestemmelse for utforming av veger, sideterreng og avkjørsler. 

Bestemmelsen skal sikre god utforming og tilstrekkelig sikkerhetssone langs veien. 

Teknisk anlegg og installasjoner 

Det er lagt inn bestemmelse for tomtas tekniske infrastruktur samt andre tekniske anlegg 

og installasjoner. 

Overflatevann 

Bestemmelsen gir føringer for behandling av overflatevann 

Energiforsyning og miljø 

Bestemmelsen er ment for å påvirke valg av miljøvennlig energiforsyning 

Grunnforhold 

Bestemmelsen skal sikre riktig behandling av forurenset masse, derav også masse 

konterminert med fremmede plantearter og sikre at områdets stabilitet er utredet før 

bygging igangsettes 

Radongass og støy 

Det er lagt inn bestemmelse som skal sikre arbeidsplasser for påvirkning av radongass og 

uønsket støy samt sikre at bygge- og anleggsvirksomhet ikke påvirke omgivelsen 

uforholdsmessig. 

 

5. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS  

Nedenfor følger oppsummering av utredninger og endringer av planforslaget foretatt 

underveis. 

5.1. Planområdet 

Planområdet er endret ifht opprinnelig annonsert planområdet. 
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Planområde er redusert på nord og østsiden. På nordsiden er Øverveien tatt ut av 

planområdet etter dialog med Fauske kommune. I området for felt FRL 1 er grensen mot 

øst lagt med avstand 4m fra formålsområdet for forretning.  

Planområdet er utvidet mot sør og mot øst. Plangrense er lagt i senterlinje til Fylkesvei 

Fv830.  

Planen er utvidet i halve Fylkets vegens bredde mot øst for å omfatte hensynssone frisikt 

ved avkjørsel. Planområdet er noe utvidet mot øst med arealformål for parkering for å 

sikre tilstrekkelig areal til vareleveranse.  

5.2. Trafikale forhold 

Det er vurdert ulike plasseringer for avkjørsel og varemottak. Det er vurdert situasjoner 

dimensjonert både for lastebil, semitrailer og vogntog. Endelig plassering av avkjørsel og 

varemottak er basert på ønske om god eksponering av bygget. Dimensjonerende kjøretøy 

er tilpasset situasjonen. Avkjørsel er utformet med fokus på trafikksikkerhet. 

 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

 

6.1. Vurdering av konsekvenser av planforslaget  

 Folkehelse og universell utforming 

Planen foreslår omdisponering av arealer avsatt til idrettsformål. Tilbud for friluftsliv og 
idrett er generelt viktig for folkehelse. Med utgangspunkt i dagens bruk av området og med 
tanke på tilgjengelighet av andre arealer med lignende formål ansees konsekvensen som 
mindre alvorlig. 

Universell utforming er vektlagt i planen. 

 Barn og unges interesser 

Barn og ungers interesser er forsøkt ivaretatt gjennom henvendelser til skolen, SFO, 
idrettslag og barnas representant i kommunen uten at henvendelsen ble besvart. Det antas 
at det er særlig barn og unger som berøres av omdisponering av arealene, noe som er 
hensyntatt i kommunens vurdering av den totale situasjonen. 

 Støy, forurensning og sikkerhet 

Planen vil ikke har noen særlige konsekvenser ifht støy og forurensning.  

Sikkerhet ifbm med avkjøring og vareleveranse er godt belyst og ivaretatt. 

 Energi, klima  

Planen vil ikke har vesentlige konsekvenser for klima og miljø. Mulige påvirkning av 
klimaendringer er belyst i ROS-analysen. 

Gjennom bestemmelser er det stilt krav om utredning av miljøvennlig energiforsyning. 

 Natur og miljø 

Det er kartlagt truede dyrearter i området. Planforslaget vil i midlertid ikke har noen 
konsekvenser for truede dyrearter. 

Det er kartlagt fremmede plantearter i området. Tiltak i planområdet kan bidra til 
spredning av fremmede plantearter som vil ha negative konsekvenser for miljøet. 
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Grunnforhold er ikke avklart. Det er mulig at området ble oppfylt med delvis forurensete 
masser. Deponering eller gjenbruk av forurensete masser kan ha negative konsekvenser for 
miljøet. 

 Kulturminner og kulturmiljøer, landskap og estetikk. 

Tiltaket bryter med skalaen til den historiske bebyggelsen. Planen kan få konsekvenser for 
helhetsinntrykket i Sulitjelma.  

 Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder  

Planen begrenser ikke allmenhetens tilgang til friluftsområdet. Forhold knyttet til 
omdisponering av arealer er beskrevet under folkehelse og universell utforming samt barn 
og unges interesse. 

 Trafikk og parkering 

Forhold knyttet til avkjørsel og vareleveranse kan ha negative konsekvenser særlig for 
myke trafikanter. 

 
 

 

6.2. Avbøtende tiltak  

§4.10, Grunnforhold gir bestemmelser om kartlegging av forurensete masser, samt 

håndtering av masser for å forebygge spredning av fremmede arter. 

§4.3, Estetisk utforming og stedlig tilpasning stiller krav til plassering, utforming, 

materialvalg og fargesetting for å ivareta helhetlig preg og høy estetisk kvalitet. 

 §5.1, Næringsbebyggelse skal bidra til å tone ned bygg med store grunnflater som bryter 

med skalaen til den eksisterende bebyggelse i strøket. 

§4.6, Veger, sideterreng og avkjørsler ivareta trafikksikkerhet ifbm avkjøring fra Fv830 og 

veiens sideterreng.  

§5.4, Parkering, punkt b) skal sikre trygge adkomstforhold for gående og syklende. 

 

 

 

7. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  

Det er mottatt høringsuttalelse fra Sametinget, Statens vegvesen, Fylkesmann i Nordland 

og Nordland fylkeskommune samt et privat innspill. 

Under er det gjengitt hovedpunktene i høringsuttalelsen og innspill samt redegjørelse om 

og hvordan merknadene er fulgt opp gjennomplanen, eller evt. hvorfor dem ikke er 

ivaretatt. 

7.1. Høringsuttalelse, Sametinget, 29.05.2018 

Sametinget skriver i sin uttalelse at de ikke har noen spesielle kulturminnefaglige 

merknader til planforslaget, men minner om det generelle aktsomhetsansvaret, som bør 

fremgå av reguleringsbestemmelsene. 
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Punktet er ivaretatt gjennom § 4.5, Kulturminner, aktsomhetsplikt og 

informasjonsplikt, i reguleringsbestemmelsene. 

7.2. Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 07.06.2018 

Merknader i uttalelsen fra Statens vegvesen er knyttet til Fv830 og gjelder utvidelse 

planområdet, utforming avkjørsel, rekkefølgekrav og veiens sideterreng med 

sikkerhetssone og byggegrense. 

Planområdet må utvides slik at hele avkjørselen og areal som omfattes av 

frisiktlinjer og hensynssoner frisikt ligger innenfor plankartet. Planavgrensning 

mot fylkesveg skal gå i senterlinjen i fylkesveien. Areal til veggrunn må følge 

eiendomsgrensen og reguleres med formål «Annen veggrunn». 

Planområdet er utvidet til senterlinje vei og mot øst for å ivareta frisiktsonen. Frisiktsonen 

er lagt inn i plankartet. Areal mellom senterlinje vei og eiendomsgrense er regulert til 

kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal.  

For dimensjonering av avkjørsel viser vi til våre håndbøker N100 og V121. 

Dimensjonerende kjøretøy velges ut fra veiens funksjon og trafikkmengde, 

geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. 

Lastebil 12m er lagt til grunn som dimensjonerende kjøretøy. Horisontal utforming av 

avkjørsel er ivaretatt gjennom detaljregulering. § 4.6, Veger, sideterreng og avkjørsler 

rekkefølgekrav stiller krav til planlegging av både horisontal og vertikal utforming samt 

godkjenning av løsning gjennom Statens vegvesen. 

Det må settes rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel. Det kan også 

være aktuelt med andre rekkefølgekrav. 

I § 4.1, Rekkefølgekrav med punkt 4.1.1 er det stilt følgende krav: Før det kan gis 

byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent plan for utforming av 

sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf §4.8. Sideterreng og avkjørsel skal være utført etter 

godkjent plan før brukstillatelse kan gis. 

Det må tas hensyn til at sidearealet langs dagens vegtrase ikke bygges ned. 

Byggegrensen må derfor settes til 20 meter, regnet fra midtlinjen av 

fylkesvegen … Det må fremkomme av planen at det ikke kan lagres eller 

parkeres i en av stand på 15 meter fra senterlinjen av riksvegen. 

§ 4.6, Veger, sideterreng og avkjørsler inneholder bestemmelser om veiens sideterreng som 

omfatter sikkerhetssonen og sone med byggeforbud. Sone med byggeforbud er vist med 

byggegrense 20m fra senterlinje vei på plankartet. Sikkerhetssone omfatter arealet 

innenfor 10,5m fra senterlinje vei. Avstand er redusert ifht anbefaling fra Statens 

vegvesen, men er i tråd med veiledning gitt i Håndbok N101, Rekkverk og vegens 

sideområder, kapitel 2, Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk (utgitt av 

Statens vegvesen). 

7.3. Høringsuttalelse, Fylkesmann i Nordland, 11.06.2018 

Fylkesmannen i Nordland viser til bl.a. rikspolitiske retningslinjer. Merknader omhandler 

omdisponering av arealer satt av til idrettsformål samt tilrettelegging for medvirkning av 

barn og unge i planprosessen. 
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 Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, 

og kravene til planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske 

retningslinjene for barn og planlegging må oppfylles i prosjektet. Kommunen 

må også oppfylle sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen. Vi viser 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider om barn og unges 

interesser i planleggingen for ytterligere veiledning. 

Det ble sendt brev til Malm idrettslag, Sulitjelma skole, SFO til Sulitjelma skole og barnas 

representant i Fauske kommune den 14.06.2018 for å kartlegge dagens bruk av 

idrettsanlegget i Sulitjelma samt mulige konsekvenser for barn og unger. Det ble ikke 

mottatt svar på brevet. 

Det vises til bilder som viser dagens planområde. Bildene viser et område som er delvis 

nedgrodd. Vårt inntrykk er at område ikke blir brukt ifht tidligere opparbeiding. 

I forbindelse med vurdering av utredningsplikt etter ku-forskriften konkluderer Fauske 

kommune med: 

Å omgjøre deler av friområde til forretningsområde vil ikke ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn vedrørende barn og unge med bakgrunn i: 

- Område har ikke vært i bruk som friområde på meget lang tid. 

- Det gjenværende område på 8,8 daa., som er fotballbanen dekker behovet for 

aktiviteten i område. 

- Ny skole i umiddelbar nærhet har nytt opparbeidet uteområde. 

- Befolkningsutviklingen tilsier at behovet ikke er økende 

 

 
7.4. Høringsuttalelse, Nordland Fylkeskommune, 13.06.2018 

Nordland Fylkeskommune viser til bl.a. rikspolitiske retningslinjer og Fylkesplan for 

Nordland. Merknader omfatter forholdet til regionale interesser, hensyn til kulturminner og 

kulturmiljøer og vurdering av utredningsplikt jf ku-forskriften. 

Fauske kommune har nylig vedtatt kommuneplanens arealdel. Her er det 

aktuelle området videreført som idrettsanlegg, mens andre områder i 

nærheten er avsatt til forretningsareal. Planleggingen strider mot 

fylkesplanens mål om at arealforvaltningen i Nordland skal gi forutsigbare 

rammer for næringsliv og befolkning, og bygge på oppdaterte kommuneplaner. 

Planen fremmes som privat planforslag på vegne av COOP Nordland. Planforslaget er basert 

på COOP Nordlands egne strategiske vurderinger om bl.a. plassering av butikken. Siden 

plasseringen fraviker overordnet planlegging bør planen sees i sammenheng med mulige 

negative konsekvenser som er belyst i planbeskrivelsen. 

 Idrettsbanen er registrert som svært viktig leke- og rekreasjonsområde med 

høy bruksfrekvens i friluftslivskartleggingen. Nordland fylkeskommune gjør 

oppmerksom på at en omdisponering av arealet kan være i strid med 

vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. 

Det vises til tilsvarende merknad fra Fylkesmann i Nordland med tilhørende redegjørelse.  

Nordland fylkeskommune minner om kommunens plikt til å involvere grupper 

som krever særlig tilrettelegging i planleggingen, herunder barn og unge. 
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Det ble sendt brev til Malm idrettslag, Sulitjelma skole, SFO til Sulitjelma skole og barnas 

representant i Fauske kommune den 14.06.2018 for å kartlegge dagens bruk av 

idrettsanlegget i Sulitjelma samt mulige konsekvenser for barn og unger. Det ble ikke 

mottatt svar på brevet. 

Gjennom Fylkesplan for Nordland, kap. 7.1., er det fastsatt en regional 

planbestemmelse om etablering av handel. Denne er juridisk bindende, og må 

ivaretas i planleggingen. Etablering av handel over 3000 m² BRA på dette 

arealet i Sulitjelma vil være i strid med den regionale planbestemmelsen. 

For aktuell området er BYA satt til 1000m2 i hovedsak i 1 etasje. Planbestemmelse i 

Fylkesplan for Nordland, kap. 7.1 er ivaretatt. 

Med bakgrunn i Sulitjelmas historiske verdi, bør det legges stor vekt på at 

planlagte nybygg får en utforming, material- og fargebruk som er godt 

tilpasset stedet. 

Vi ber om at planforslaget ved offentlig ettersyn gir et godt grunnlag for å 

vurdere planlagt ny bebyggelses visuelle helhetsvirkning i forhold til 

omgivelsene. 

Planlagt bebyggelse er vist i grafikk 11, perspektiv utarbeidet av Bygg Engineering AS. 

Planlagt bebyggelse bryter med skalaen til eksisterende bebyggelse i området. For å 

redusere uønskete konsekvenser for helhetsinntrykket er det gitt føringer gjennom 

bestemmelser om estetisk utforming og stedlig tilpasning (§4.3) byggehøyde med antall 

etasjer (§5.1). Bestemmelsene er ment å bidra til at bygg med store grunnflater tones ned.  

Det fremgår at tiltakshaver/planlegger og kommunen vurderer at tiltaket ikke 

utløser plikt om konsekvensutredning. Så langt Nordland fylkeskommune kan 

se, faller tiltaket inn under planer som skal vurderes utredet, jf. forskriften § 

8 a), og vedlegg II, pkt. 11 j). I henhold til kriteriene for vurdering av om en 

plan kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 10), skal det vurderes 

om planen kan medføre eller komme i konflikt med områder som er særlig 

viktige for friluftsliv. 

Det vises til vedlagt referat fra oppstartsmøtet der kommunen har vurdert at planen ikke 

utløser krav om konsekvensutredning. I tillegg vises det til brev fra Enhet Plan/Utvikling 

med med mere utdypende vurdering av utredningsplikten etter ku-forskriften for 

detaljreguleringsplan Coop Sulitjlema. 

7.5. Privat innspill, mail datert 10.06.2018 

Green advisers AS har mottatt en mail, sendt 10.06.2018. Mailen er undertegnet Kathrine 

Moan Larsen. Det er ikke nærmer oppgitt hvilken interesse vedkommende ha i forhold til 

planforslaget. Merknaden ansees likevel som relevant i plansaken. 

Det bør anlegges gang og sykkelvei inn til bygget som er egnet for å gå, sykle 

og fremkommelig for de med nedsatt funksjonsevne. Et forslag er å anlegge 

denne fra parkeringsplassen nedenfor skolen, (gang og sykkelvei går ned til 

park.plassen fra skolen) og kan fortsette til Coop. G/s-veien må asfalteres. 

Det er ikke lagt noen overordnete føringer for etablering av gang og sykkelvei i området.  
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Strategi for gang- og sykkelveier er beskrevet i Hovednett for sykkel Fauske – 

planbeskrivels, utarbeidet av Statens vegvesen. Strategien er forankret i kommuneplanen 

for Fauske kommune. Planområdet inngår ikke denne strategien.  

Tilgrensende områderegulering for Sulitjelma gruver og reguleringsplan for Sulitjelma skole 

er Fv830 vist uten gang og sykkelvei. 

Ut fra dagens trafikkbilde er det vurdert at det ikke er behov for gang og sykkelvei. 

 

 

 

8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER  

Planen foreslår etablering av dagligvarebutikk i planområdet som i dag er satt av til 

idrettsformål. 

Konsekvensen av omdisponering av arealet ansees som mindre alvorlig siden arealet ser ut 

å ikke være i bruk i dag samtidig som det finnes tilstrekkelige arealer for lek og rekreasjon 

i nærområdet. 

Planen etterstreber å tone ned uønskete konsekvenser av tiltak innenfor planen med 

hensyn til Sulitjelmas betydning som kulturmiljø. 

Planen legger gode føringer ifht trygge adkomstveier og god tilpasning for personer med 

særlig behov for tilrettelegging. 

Planområdet er utredet for steinsprang og skred gjennom Kartlegging av skredutsatte 

områder i Sulitjelma - ingeniørgeologisk rapport, Harald Rostad, Arne Sivertsen, 

31.12.2010. På bakgrunn av kartleggingen er det vurdert at det ikke er behov for tiltak mot 

steinsprang og skred. 
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ROS-ANALYSE  
 

 FOR DETALJREGULERING  
COOP SULITJELMA  

 
 

 
BAKGRUNN 

I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  

Green Advisers AS har gjennomført analysen. I utarbeiding har vi støttet oss på tilgjengelige rapporter 
og aktsomhetskart fra Miljødepartementet. 

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planforslaget omfatter del av eiendom gnr/bnr 119/233 og 119/5 med flere i Fauske kommune. 
Området ligger på nordsiden av Langvatnet som vist på kartet nedenfor. Deler er fylt opp antageligvis i 
70-tallet. Området er i dag satt av til idrettsformål, men ønskes regulert til forretning. COOP Norland 
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ønsker å etablere dagligvarehandel med tilhørende parkering i området. 

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det kan inntreffe flere uønskede hendelser. 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være steinsprang, snøskred, samt trafikkulykker knyttet 
til Fv830 og avkjørsel til planområdet. Hendelsene medfører mindre alvorlige til alvorlige personskader 
og vurderes å være mindre sannsynlig til sannsynlig jf metodikken beskrevet lenger ned.  

Hendelser som brann og sammenrasning av bygninger kan har meget alvorlige konsekvenser, men 
sannsynligheten ved denne planen vurderes å være svært lite. Hendelsene er ivaretatt gjennom Plan og 
bygningsloven og Tekniske forskrifter. 

De viktigste uønskete hendelsene av planen vil være spredning av fremmede arter, konterminering av 
rene områder gjennom masseforflytning og negativ påvirkning av Sulitjelma som viktig 
kulturminnemiljø.  

BESKRIVELSE AV METODE 

Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-
kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ) og veileder for PBL. 
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for COOP SULITJELMA med plan ID 
2015001 og tilhørende illustrasjoner. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som trafikkområde, byggeområder, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) 
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 

hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) 
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 

enn en gang hvert 50. år 

 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 
 

 Personskade Miljøskade 
Skade på eiendom, 

forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig (1) 

Ingen personskader 

miljøskader, kun mindre 

forsinkelser;  

Ingen miljøskader, 

kun mindre 

forsinkelser 

Systembrudd er 

uvesentlig/midlertidig. Ikke 

behov for reservesystemer 

Mindre alvorlig/en 

viss fare (2) 

Ingen eller få/små 

personskader 

Ingen eller få/små 

miljøskader 

Systembrudd kan føre til 

skade dersom 

reservesystem/ alternativer 

ikke fins. Omkostninger opp 

til NOK 3 millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 

Inntil 4 døde og /eller få 

men alvorlig 

(behandlingskrevende) 

personskader 

Større skader på 

miljøet med opptil 10 

års restaurering 

System settes ut av drift 

over lengre tid (flere døgn). 

Omkostninger opp til NOK 

30 millioner. 

Meget 

alvorlig/meget farlig 

(4)  

Under 25 døde og/eller 

inntil 10 farlige skader, 

mange alvorlige og 

lettere skader.  

Alvorlige skader på 

miljøet med opptil 25 

års restaurering. 

Systemer settes ut av drift 

over lengre tid; andre 

avhengige systemer 

rammes midlertidig. 

Omkostninger opp til NOK 

500 millioner. 

Katastrofalt (5) 

Over 25 døde og/eller 

mer enn 10 farlige skader 

og et stort antall andre 

skader. 

Meget alvorlige og 

omfattende skader 

på miljøet med over 

25 års restaurering. 

Hoved- og avhengige 

systemer settes permanent 

ut av drift. Omkostninger 

over NOK 500 millioner. 

 
 
 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 

 
Tabell 1 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   12   

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i 

sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

 

Tabell 2, Analyseskjema 

ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons. 

av 

Sann-

synlig. 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 

hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

Sjekkliste:        

Natur- og miljøforhold        

Ras/skred/flom/brann        

1. Steinsprang x - 2 3      Planområdet ligger utenfor 

aktsomhetsområdet for 

steinsprang 

Det er kartlagt enkelt hendelser i 

nærhet til planområdet. 

Det må regnes med at enkelt 

hendelser kan inntreffe, men at 

disse er svært sjeldent 

1)/2) 

kart 1 

2. Masseras/ 

leirskred 

x - 1 3  Planområdet ligger utenfor 

aktsomhetsområdet for steinskred 

Det er kartlagt enkelt hendelser av 

stein og jordras i nærhet til 

planområdet. 

Det må regnes med at enkelt 

hendelser av steinras kan 

inntreffe, men at disse er svært 

sjeldent 

1)/2) 

kart 2, 3 

3. Snø-/isras x - 2 3  Jf kartlegging av skredutsatte 

områder lite sannsynlig  

1)/2) 

kart 4 

4. Dambrudd - - - -   Ikke relevant, ingen høyere 

liggende, regulert vassdrag som 

påvirker planområdet 

 

5. Skybrudd/store 

nedbørsmengder 

x - 3 1  Hendelse kan inntreffe, og 

påvirker pkt 6, sannsynlighet antas 

å være stigende pga klimautvikling 

 

6. Elveflom/ 

tidevannsflom/ 

stormflo  

x - 3 1  Deler av planområdet kan bli 

berørt ved stor vannføring i 

Sandnesbekken 

1) 
kart 5 

7. Skogbrann 

(større/farlig) 

x - 1 1  Høyer liggende terreng i strøket er 

dekt av furuskog som utgjør en 

potensiell fare for skogsbrand. 

Tilsvarende hendelser er ikke 

registrert i nærområdet. Pga 

avstand er konsekvensen liten. 

 

Vær, vindeksponering        

8. Vindutsatte 

områder 

(Ekstremvær, 

storm og orkan) 

- - - -     Ikke spesiell vindutsatt  

9. Nedbørutsatte 

områder 

x - 3 1     Normal høye nedbør ifht 

beliggenhet. 
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons. 

av 

Sann-

synlig. 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 

hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

Natur- og 

kulturområder 

       

10. Sårbar flora - x 3 2      I nærområdet er det registrert 

fremmede arter som 

tromsøpalme, kjempespringfrø og 

hagelupin. Det skal unngås 

spredning av fremmede arter. 

1) 
kart 6 

11. Sårbar fauna /fisk, 

verne- områder og 

vassdrags 

områder 

- x 2 2     I nærområdet er det registrert 

truede arter som horndykker. 

Planområdet inngår i 

forvaltningssonen for gaupe og 

jerv. Forvaltningssonen for bjørn 

ligger noe nord for planområdet. 

1) 

12. Fornminner  - x 1 3  Ingen kjente automatisk fredet 

kulturminner; området er fylt opp 

– det er usannsynlig å treffe på 

kulturminner i grunn 

1) 

13. Kulturminne/-

miljø 

- x 3 2  Sulitjelma som helhet er 

kulturmiljø av stor verdi. 

Planområdet berører imidlertid 

ikke stedets spesielt viktige 

enkeltmiljøer. 

1) 
kart 8 

14. Grunnvann-stand - x 1 1  Prosjektet vil ikke har 

konsekvenser for - eller påvirke 

grunnvannstanden 

 

Menneskeskapte 

forhold 

       

Risikofylt industri mm        

15. Kjemikalie/ 

eksplosiv 

(kjemikalieutslipp 

på land og sjø) 

- - - -  Ikke relevant 

Det er ikke kjent slike utslipp som 

kan påvirke området. Prosjektet 

vil ikke forårsake slike utslipp 

 

16. Olje- og 

gassindustri 

(olje-og 

gassutslipp på 

land og sjø) 

- - - -  Ikke relevant 

Det er ikke kjent slike utslipp som 

kan påvirke området. Prosjektet 

vil ikke forårsake slike utslipp 

 

17. Radioaktiv industri 

(nedfall/ 

forurensning) 

- - - -  Ikke relevant 

Det er ikke kjent slike utslipp som 

kan påvirke området. Prosjektet 

vil ikke forårsake slike utslipp 

 

18. Avfalls-behandling 

(ulovlig plassering/ 

deponering/ 

spredning farlig 

avfall) 

- - - -  Ikke kjent. 

Grunnforhold og tidligere 

oppfylling av område er omtalt i 

under pkt 42  

 

Strategiske områder        

19. Vei, bru, 

knutepunkt 

- - - -  Ikke relevant 

Prosjektet berører ikke relevant 

infrastruktur/trafikk 

 

20. Forsyning kraft/ 

elektrisitet 

x - 2 2    Brudd i kraftforsyning over lengre 

tid er lite sannsynlig, brudd vil 
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons. 

av 

Sann-

synlig. 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 

hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

(Sammenbrudd i 

kraftforsyning) 

medføre kun mindre alvorlige 

konsekvenser. 

21. Svikt i fjernvarme - - - -  Ingen fjernvarme  

22. Vannforsyning 

(Svikt/forurensnin

g av 

drikkevannsforsyni

ng) 

x - 2 2    Svikt i drikkevannsforsyning over 

lengre tid er lite sannsynlig, 

konsekvensen for området er 

mindre alvorlig 

 

23. Avløps-systemet 

(Svikt eller brudd) 

x x 2 2  Prosjektet berører eksisterende 

avløpsledning til innsjø fra 

omkringliggende bebyggelse. 

Dersom ledning kommer i konflikt 

med tiltaket bør ledningen flyttes. 

Det skal etableres eget 

avløpssystem for tiltaket. Svikt er 

lite sannsynlig, konsekvensen 

mindre alvorlig 

 

24. Forsvars-område - - - -     Ikke relevant  

25. Tilfluktsrom - - - -  Ikke relevant 

Det finnes ingen eksisterende 

tilfluktsrom i området 

Ikke plikt til bygging av 

tilfluktsrom 

 

26. Eksplosjoner - - - -  Ikke relevant  

27. Terror/sabotasje/ 

skadeverk 

- - - -     Ikke relevant  

28. Vold/rans og 

gisselsituasjon-er 

(eller trusler om) 

x - 2 1  Som dagligvarebutikk vil tiltaket 

være et potensielt ransobjekt. 

Hendelsen ansees som mindre 

sannsynlig med hovedsakelig 

materielle skader. 

 

29. Tele/ 

Kommunikasjons 

samband 

(sammenbrudd)  

x - 2 2    Brudd i kommunikasjonssamband 

over lengre tid er lite sannsynlig, 

brudd vil medføre kun mindre 

alvorlige konsekvenser. 

 

30. Kommunens 

dataanlegg (uhell/ 

skader) 

- - - -  Ikke relevant  

31. Samfunnsviktige 

funksjoner 

(bortfall av 

tjenester ved 

streik, sykdom 

osv.) 

- x 2 2  Handel som samfunnsviktig 

funksjon kan være berørt av 

streik, sykdom eller langvarig svikt 

av teknisk infrastruktur mm. 

Konsekvensen vil være mindre 

alvorlig 

 

32. Brann (med større 

konsekvenser) 

x - 1 4    Brann kan medføre personskade, 

tap av materiell og reduksjon av 

samfunnsviktige funksjoner 

 

33. Sammenrasning 

av bygninger/ 

konstruksjoner 

x - 1 4    Sammenrasning av bygninger kan 

medføre personskade, tap av 

materiell og reduksjon av 

samfunnsviktige funksjoner.  

 

34. Dødsfall under x - 1 3  Opprivende forhold kan  
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons. 

av 

Sann-

synlig. 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 

hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

opprivende 

omstendigheter 

eksempelvis være hendelser som 

utøser panikk, som på grunn av 

f.eks. fysiske rammer kan føre til 

alvorlige personskader eller 

dødsfall  

Andre 

forurensningskilder 

       

35. Boligforurens-ning - - - -  Ingen bolig  

36. Landbruks-

forurensning 

- - - -  Ingen landbruk  

37. Akutt 

forurensning 

- - - -  Ikke aktuelt  

38. Støv og støy; 

industri 

x - 3 1  Planområdet ligger innenfor 

nedslagsfelt til forbrenningsanlegg 

i nærområdet. Forurensning kan 

nå planområdet gjennom nedbør, 

men ansees å være ubetydelig/ 

ufarlig. 

1) 

39. Støv og støy; 

trafikk 

x - 3 1  Planområdet påvirkes av Fv830. 

Påvirkning ansees å være 

ubetydelig. 

 

40. Støy; andre kilder  - - - -     Ikke kjent  

41. Forurensning i 

sjø/vassdrag 

x - 3 1  Vannkvalitet i nærområde er 

påvirket av tidligere gruvedrift. 

Der gjennomført flere tiltak til å 

bedre vannkvalitet. 

Vannkvalitet blir ikke påvirket av 

og heller ikke påvirker tiltak 

innenfor planområdet 

1) 

42. Forurenset grunn x x 3 3  Området er fylt opp i 70-tallet. 

Oppfyllingsmasse kan inneholde 

forurenset masse fra gruvedrift. 

Forurenset masse må deponeres 

på trygt sted. 

1)3)4) 

43. Smitte fra dyr og 

insekter 

- - - -  Ikke relevant  

44. Epidemier av 

smittsomme 

sykdommer 

- - - -  Ikke relevant  

45. Gift eller 

smittestoffer i 

næringsmidler 

- - - -  Ingen næringsmiddelproduksjon  

46.  Radongass x - 2 3  Planområde ligger innenfor sone 

med moderat til lav 

radonpåvirkning. Radon kan 

forårsake alvorlige helseskader. 

Tiltak som forebygger 

radonpåvirkning skal etableres. 

1) 
kart 7 

47. Høyspentlinje - - - -  Ingen høyspentlinje  

Transport        

48. Ulykke med farlig 

gods  

x x 2 3    Fv830 inngår delvis i planområdet. 

Veien innebærer fare for ulykke 
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons. 

av 

Sann-

synlig. 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 

hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

også med farlig gods. Hendelsen 

ansees som mindre sannsynlig 

men med alvorlig konsekvens 

49. Brudd i 

transportnettet (i 

store infrastruktur 

traséer)  

- - - -  Ikke relevant  

50. Brudd i 

transportnettet (i 

store 

blindsoneveier) 

x x 2 2    Fv830 inngår delvis i planområdet. 

Brudd av transportnettet over 

lengre tid kan forekomme. 

Konsekvensen er likevel mindre 

alvorlig. 

 

51. Vær/føre 

begrenser 

tilgjengelighet til 

området 

x - 3 1     Transportnettet påvirkes av vær 

og føre. Framkommelighet vil 

sjelden påvirkes i lengre tid og vil 

være ubetydelig. 

 

Trafikksikkerhet        

52. Større 

trafikkulykke 

(land,sjø og luft) 

x - 2 3  Alvorlige trafikkulykker vil være 

mulig. 

Veien gis en fysisk utforming som 

reduserer fare for personskader 

og andre alvorlige skader 

 

53. Ulykke i av-/ 

påkjørsler  

x - 3 2  Avkjørsler er generelt et 

potensielt farested. I møtet 

mellom biler begrenses 

konsekvenser ofte til mindre 

personskader og verditap. 

God fysisk utforming reduserer 

fare for ulykker. 

 

54. Ulykke med 

gående/ syklende 

x - 3 3   Ulykker med myketrafikkanter kan 

har store konsekvenser for disse. 

En av hovedårsakene for 

påkjørsler er kryssende trafikk 

f.eks. i kryss og avkjørsler. 

Det skal derfor legges spesielt stor 

vekt på god utforming av 

trafikkarealene i planområdet. 

 

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 

konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med 

konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):  
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Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 

sannsynlig 
  12 

 
 

3. Sannsynlig 5, 6, 9, 38, 39, 

41, 51 
10, 13, 42, 53 42, 54 

 
 

2. Mindre 

sannsynlig 
28 

11, 20, 22, 23, 29, 

31, 50,  
1, 3, 46, 48, 52 

 
 

1. Lite sannsynlig 7, 14  2, 34 32, 33   

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 

 

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som i hht tabell 
3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor: 

- Steinsprang, pkt 1 
Strøket er utsatt for steinsprang. Det er ikke registrert hendelser i planområde. Planområdet 
ligger utenfor aktsomhetsområdet for steinsprang (kart 1).  
Steinsprang kan likevel ikke utelukkes og konsekvensen kan være alvorlig. Sikringstiltak mot 
steinsprang er i midlertid krevende og må vurderes ifht kostnadsnivå. Områdesikring er å 
foretrekke objektsikring. 

- Masseras og leirskred, pkt 2 
Landskapet består av berg som delvis er dekt med løs masser av bl.a. stein. Leir forekommer 
ikke i nærområdet. Det er kartlagt enkelte hendelser av masseras i strøket (kart 2). Planområdet 
ligger utenfor aktsomhetsområde for snø- og steinskred (kart 3). Sannsynlighet for masseras er 
vurdert å være liten. Det er ikke påkrevd tiltak. 

- Snø- og isras, pkt 3 
Strøket er utsatt for snø- og isras. Det er ikke registrert hendelser i planområde. Planområdet 
ligger utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred (kart 3), men innenfor utløpsområdet 
for snøskred jf kart for snøskred - aktsomhet (kart 4).  
Sannsynlighet for snøskred ansees å være moderat mens konsekvensen kan være alvorlig. 
Sikringstiltak mot snøskred er i midlertid krevende og må vurderes ifht kostnadsnivå. 
Områdesikring er å foretrekke objektsikring. 

- Sårbar flora og fauna, pkt 10 og 11 
I nærområdet er det registrert fremmede arter som tromsøpalme, kjempespringfrø og 
hagelupin (kart 6) samt truede arter som horndykker. I tillegg ligger planområdet innenfor 
forvaltningssonen for gaupe og jerv og nært forvaltningssonen for bjørn.  
Tiltak i planområdet vil ikke påvirke truede/rødlista dyrearter og vil ikke kreve tiltak.  
Håndtering av fremmede plantearter er krevende når disse først har etablert seg i et område. 
Spredning av fremmede arter kan skje gjennom masseforflytning og kan ha betydelig 
miljøkonsekvenser. Spredning bør unngås. Tiltak ved masseforflytning må vurderes ifht 
kostnadsnivå. 

- Kulturminne/-miljøer, pkt 13 
Sulitjelma som helhet er et viktig kulturmiljø av stor verdi. Planområdet berører imidlertid ikke 
stedets spesielt viktige enkeltmiljøer (kart 8). Tiltak vil likevel påvirke strøkets helhetlige 
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karakter og bør tilpasses den historiske bebyggelsen. Der dette ikke er mulig bør bebyggelse 
tones ned. 

- Brann med større konsekvenser, pkt 32 
Brann i planområdet har først og fremst konsekvenser for planområdet. Brann kan innebærer 
meget alvorlige konsekvenser for personer. Sikring mot brann og sikkerhet ved brann er 
imidlertid godt ivaretatt i Plan og bygningsloven med tilhørende Tekniske forskrifter. 

- Sammenrasning av bygninger og konstruksjoner, pkt 33 
Sammenrasning av bygninger i planområdet kan forårsakes av svikt i bærekonstruksjonen eller 
dårlige grunnforhold. Konsekvensen kan være meget alvorlig for personer. Sikring mot 
sammenrasning er i midlertid ivaretatt gjennom Plan og bygningsloven med tilhørende Tekniske 
forskrifter. Grunnforhold skal være utredet før det oppføres bygg. 

- Forurenset grunn, pkt 42 
Planområdet er fylt opp i 70-tallet. Oppfyllingsmasse kan inneholde forurenset masse fra 
gruvedrift. Ved masseforflytning kan forurenset masse kontaminere andre områder. Forurenset 
masse skal deponeres på egnet sted. 

- Radongass, pkt 46 
Planområde ligger innenfor sone med moderat til lav radonpåvirkning (kart 7). Radon kan 
forårsake alvorlige helseskader. Tiltak mot radonpåvirkning er påkrevd jf TEK 17. 

- Ulykke med farlig gods, pkt 48 
Fv830 inngår delvis i planområdet. Veien innebærer fare for ulykke også med farlig gods. 
Hendelsen ansees som mindre sannsynlig men med alvorlig konsekvenser for både miljø og liv 
og helse. Ulykke kan føre til alvorlig forurensning av innsjø. Veien gis en fysisk utforming som 
reduserer fare ulykker. 

- Større trafikkulykke, pkt 52 
Fv830 inngår delvis i planområdet. Veien innebærer fare for ulykker med alvorlige personskader. 
Fare for større trafikkulykke minimeres med god fysisk utforming av vei og stedlig tilpasning av 
fartsgrense. 

- Ulykke i av- og påkjørsel, pkt 53 
Avkjørsler er generelt et potensielt farested. I møtet mellom biler begrenses konsekvenser ofte 
til mindre personskader og verditap pga lav hastighet. 
God fysisk utforming særlig av frisiktsonen reduserer fare for ulykker. 

- Ulykke med gående og syklende, pkt 54 
Ulykker med myke trafikanter kan medføre alvorlige personskader. En av hovedårsakene for 
påkjørsler er kryssende trafikk f.eks. i kryss og avkjørsler. 
Det skal legges spesielt stor vekt på god utforming av trafikkarealene i planområdet. 
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kart 1, Steinsprang – Aktsomhet, miljøstatus.no 
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kart 2, Skredhendelser, miljøstatus.no 
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kart 3, Snø- og steinskred, miljøstatus.no 
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kart 4, Snøskred - aktsomhet, miljøstatus.no 
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kart 5, Flom - aktsomhet, miljøstatus.no 
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kart 6, sårbar flora og fauna, miljøstatus.no 
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kart 7, radon - aktsomhet, miljøstatus.no 
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kart 8, kulturminner og kulturminnemiljøer, miljøstatus.no 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1) Miljødirektoratet, www.miljostatus.no 
2) Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma - ingeniørgeologisk rapport, S27-29, Harald Rostad, Arne 
Sivertsen, 31.12.2010 
3) Sulitjelma Gruber, www.miljostatus.no, publisert 24.05.2017 av Miljødirektoratet 
4) Avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver, www.miljostatus.no, publisert 09.05.2017 av Miljødirektoratet 
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Vurdering av utredningsplikten etter ku-forskriften for 
detaljreguleringsplan Coop Sulitjlema 
 
Viser til brev av 13.06.2018 fra Nordland fylkeskommune vedrørende innspill til oppstart – 
detaljregulering – Coop Sulitjelma i Fauske kommune  
Området kommer ikke inn i KU-forskriftens vedlegg I, som alltid skal ha planprogram eller 
melding og konsekvensutredning. Planområde vurderes etter vedlegg II og § 8 i ku-
forskriften. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg.  
Område er i dag ikke i bruk til lek og rekreasjon og det er igjengrodd med busker og kratt. 
Området er avsatt til idrettsanlegg som naboområde til fotballbanen.  Fotballbanen blir ikke 
berørt av tiltaket. Fotballbanen er nylig oppgradert med kunstgress og flomlys, noe som gjør 
banen mye mer anvendelig og attraktiv for lek og idrett.  
Fotballbanen  er  en 11-er bane. I dag spilles det ikke 11-er på stedet, noe som gjør at store 
deler av banen er tilgjengelig for aktivitet til enhver tid. 
Rett ovenfor området er det en helt ny skole med uteområde. 
Ca. 4oo meter mot vest ligger et stort opparbeidet friområde for lek og aktivitet på ca 7 daa. 
Sulitjelma består stort sett  av eneboliger og to-manns boliger med hage.  
I 2018 hadde Sulitjelma 607 innbyggere (SSB) og folketallet er nedadgående. 
Det er 39  elever på skolen(1-10) og  17 barn i barnehagen. 
Sulitjelma er  et sted som har mye friområder i forhold til folketallet/antall barn. Sulitjelma 
ligger i naturlandskap hvor det er kort vei til uberørt natur uansett hvor du bor på stedet. 
Andre momenter 
Endring av areal fra  idrettsformål  til forretningsformål vil gjøre det mulig  å etablere en 
moderne butikk i  Sulitjelma  som sikrer tilgang til dagligvarer. 
  
Butikken kan ikke etableres på tomta til eksisterende butikk, fordi gjennom dette 
tomteområdet renner ei elv i kulvert. Dette kan medføre flomfare, slik klimautviklingen er med 
økt nedbør og at nedbøren kommer med større intensitet som gir store nedbørsmengder på 
kort tid. 
 
Konklusjon  
Å omgjøre  deler av  friområde til forretningsområde  vil ikke ha vesentlige virkninger  for 
miljø  og samfunn vedrørende barn og unge med bakgrunn i: 

- Område har ikke vært i bruk som friområde på meget lang tid. 

- Det gjenværende område på 8,8 daa.,  som er fotballbanen dekker behovet for 

aktiviteten i område. 

- Ny skole i umiddelbar nærhet  har nytt opparbeidet uteområde. 

- Befolkningsutviklingen tilsier at behovet ikke er økende 

400 m fra det aktuelle området er et tilrettelagt  område på ca 7 daa. Dette gjør at det ikke er 
påkrevet med erstatningsareal. 
Med bakgrunn i ovenstående så vurderer  kommunen at det ikke har vesentlig virkning for 
barn og unge at området endres fra idrettsformål til forretningsformål.  



 

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Gunnar Myrstad 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 
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Fauske Kommune 

Plan og Utvikling         21.08.18 

 

Merknad til planforslag detaljregulering Coop Sulitjelma 

 

Sulitjelma Nærmiljøutvalg er positiv til bygging av ny butikk i Sulitjelma. 

Der nåværende butikk ligger, er det mulig å gå/sykle/bruke rullator til butikken 

ved å ferdes langs «Øverveien», som har liten trafikk og lav fartsgrense (30 

kmt). 

Der den nye butikken er tenkt plassert må den samme gruppen brukere ned på 

FV830, der fartsgrensen er 80 kmt, og der trafikken ar adskillig tettere. 

SNU ønsker med dette å sette fokus på sikkerheten til disse, og imøteser et 

forslag til løsning. 

 

 

Mvh 

For Sulitjelma Nærmiljøutvalg 

Tove Wensell 

 



Sulitjelma pensjonistforening.                                                                                       20/08 2018    

 

Høring ang. detaljregulering Coop Sulitjelma. 

 

Når det gjelder adkomsten til butikken for myke trafikanter kan vi ikke se at det er tatt 

hensyn til disse i planforslaget. Det må være et mål, både for utbygger og offentlig 

myndighet, at det skal være mulig både for fungsjonshemmende, gående, syklende, gamle 

som unge, å kunne komme seg til butikken på en sikker og trygg måte. 

I planbeskrivelse under punkt. 3. 5. 3   er det vist til barnetråkk og stier, med bilde. Det burde 

være fult mulig, på en enkel, grei og rimelig måte å anlegge en gang/sykkelsti  fra 

parkeringsplassen nedenfor skolen og frem til butikken. 

Med tanke på viktigheten av å få anlagt en sikker adkomst til butikken for myke trafikanter, 

vil Sulitjelma pensjonistforening derfor kreve at det anlegges en gang/sykkelsti som ovenfor 

beskrevet. 

Sulitjelma pensjonistforening har for øvrig ingen merknader til planen. 

 

Kopi: Sulitjelma nærmiljøutvalg. 

           Eldrerådet i Fauske 
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Fylkesmannens uttalelse med innsigelse - Detaljregulering - Coop 
Sulitjelma - Fauske kommune  
 
Det vises til oversendelse av 08.08.2018 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.  
 
Til denne plan foreligger det uttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på 
at disse etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen.  
 
 
INNSIGELSE  
 
1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget av hensyn til barn og unge. 

Manglende medvirkning fra barn og unge, herunder mangelfull vurdering av 
planens konsekvenser for barn og unge, anses å medføre et så vesentlig avvik fra 
«Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen» 
at det gir grunnlag for innsigelse.  

__________________________________________________________________________ 
 
 
FYLKESMANNENS VURDERING OG BEGRUNNELSE 
 
Om ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen  
Det er et viktig formål etter plan- og bygningsloven å sikre at barna kan vokse opp i et trygt 
og godt miljø, se lovens § 1-1 om at hensynet til barn og unges interesser skal ivaretas i 
planleggingen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal legges 
til grunn ved kommunal planlegging. Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging. De skal gi kommunene bedre 
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser og gi et grunnlag for å vurdere 
saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 
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Fylkesmannen er i retningslinjene pkt. 3 gitt et ansvar for å påse at intensjonene og kravene i 
retningslinjene blir ivaretatt. Vi skal bl.a. gi uttalelse og eventuelt framsette innsigelser til 
reguleringsplan, der det er nødvendig for å ivareta formålet med retningslinjene pkt. 5. Videre 
skal vi ved utøvelse av vår virksomhet etter plan- og bygningsloven påse at kravene til 
behandling i pkt. 4 er ivaretatt, og innsigelsesretten gjelder også prosesskravene.  
 
Medvirkning 
Enhver som fremmer planforslag, skal i henhold til plan- og bygningsloven § 5-1 legge til 
rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres 
av andre offentlige organer eller private. Det er i bestemmelsen andre ledd fastsatt følgende: 
«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte». 
 
Kommunen skal i henhold til de rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 bokstav d «organisere 
planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike 
grupper barn og unge selv gis anledning til å delta».  
 
Det er i departementets utfyllende kommentarer til denne bestemmelsen sagt følgende: 

 
«Barn og unge berøres ofte av planer selv om de ikke faller inn under den gjengse 
forståelse av begrepet «berørt part». Punkt 4d oppfordrer spesielt til å trekke barn og unge 
selv mer aktivt inn i planleggingen. 
 
I Plan- og bygningsloven av 2010 ble krav til medvirkning fra barn og unge ytterligere 
forsterket i § 5-1: 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse 
at dette er oppfylt i planprosesser somutføres av andre offentlige organer eller private. 
 
Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i strand 
til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
For å sikre reell medvirkning er det viktig at barn og unge blir trukket med tidlig i 
planprosessen. Erfaringsmessig er det vanskeligere å bli hørt og tatt hensyn til dersom ens 
synspunkter fremmes sent i planprosessen. 
 
Det er viktig at de personer, grupper eller instanser som kan representere barn og unges 
sak, også gis anledning til å fremme synspunkter. Dette bør imidlertid ikke komme som en 
erstatning for barn og unges egen mulighet for å delta og uttale seg. 
 
Krav til medvirkning og deltaking er også et krav barn og unge har etter FN's konvensjon 
for barns rettigheter (barnekonvensjonen). Konvensjonens artikkel 12 sier at barnet har rett 
til å si sin mening og bli hørt i alt som vedrører det. 
 
Se mer i Temaveileder om barn og planlegging etter plan og bygningsloven T-1513 på 
departementets nettsider. 
 
Innsigelsesretten gjelder også prosesskravene gitt i punkt 4. Dersom ikke prosesskravene 
i punkt 4 overholdes, kan dette gi grunnlag for å påberope feil saksbehandling i forbindelse 
med utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven». 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30
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Det er i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, også sagt at barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i 
planarbeidet, og at de kan gi viktige innspill om eget oppvekstmiljø. Dette er sagt i tilknytning 
til forventingene om at kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet. Kommunen skal i 
henhold til folkehelseloven § 4 andre ledd fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting.  
 
Vurdering 
Fylkesmannen mener det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at barn og unge ikke er gitt 
reell mulighet til å medvirke i planprosessen. Reell medvirkning oppnås ikke ved at det rett 
før skoleslutt sendes et brev til skole, SFO og idrettslag, i en sak hvor høringsfristen er rett 
etter skolestart.  
 
Reell og aktiv medvirkning skulle her ha vært mulig å få til, i og med at det er snakk om et 
areal som åpenbart har vært brukt av barn og unge. En henvendelse til skole, SFO og 
idrettslag fremstår som naturlig, men dette burde vært gjort på en annen måte og på et annet 
tidspunkt.  
 
Fylkesmannen finner det betenkelig dersom kommunen aksepterer en arealbruk i strid med 
nylig vedtatt arealdel, uten tilstrekkelig medvirkning. Formålet med planlegging er i stor grad 
å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning, jf. plan- og bygningsloven § 1-1. 
 
Store deler av arealet ble også i forbindelse med friluftslivskartleggingen ansett som et svært 
viktig leke- og rekreasjonsområde. 
 
Vurdering av konsekvenser for barn og unge 
Kommunen skal i henhold til de rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 bokstav a «vurdere 
konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven».  
 
Det er foretatt en vurdering av planens konsekvenser for barn og unge, men da uten at de 
som blir berørt har fått en reell adgang til å uttale seg. Planbeskrivelsen angir at deres 
«inntrykk er at område ikke blir brukt i forhold til tidligere opparbeiding». Saken slik den nå 
foreligger er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig opplyst når det gjelder planens 
konsekvenser for barn og unge. Dette i og med at barn og unge ikke har fått reell adgang til å 
uttale seg i saken. Det er ikke tilstrekkelig å legge til grunn forslagsstillers inntrykk og 
kommuneadministrasjonens vurderinger.  
 
Ortofoto viser flere stier som fører over planområdet. Dette er også sagt i planbeskrivelsen, 
og det er sagt at stiene går fra den høyereliggende boligbebyggelsen og skolen, ned til 
idrettsbanen. Stiene er ikke anlagt, men har ifølge planbeskrivelsen oppstått gjennom tid og 
gjennom bruk av spontan/tilfeldig karakter. Skolens og idrettsbanens plassering tilsier etter 
vår oppfatning at disse stiene fremdeles benyttes. 
 
Det er ikke gjort noen vurderinger av hvilke adkomster barn og unge må forventes å benytte 
dersom en butikk oppføres i henhold til planforslaget. Eksisterende stier vil ikke kunne 
benyttes, og planforslaget sier ikke noe om opparbeiding av noen ny adkomst mellom skole 
og idrettsanlegg. 
Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av at det finnes en sikker adkomst mellom skolen og 
idrettsbanen, og det er også viktig å legge til rette for at det er denne adkomsten som 
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benyttes. Dette for å unngå at barn og unge tar veien over parkeringsplassen, med de farer 
dette innebærer. 
 
Derfor mener vi at planforslaget som et minimum må sikre at en slik adkomst etableres. 
Plasseringen av en slik adkomst bør avgjøres etter at barn og unge har fått anledning til å 
medvirke i saken.  
 
Fylkesmannen savner dessuten at det i kommunens vurderinger er sagt noe om bruken av 
den gruslagte firkanten vest for det som i dag er kunstgressbane. Videre mener vi det i 
kommunens vurdering er tatt for lite hensyn til et eventuelt fremtidig behov for arealet i 
tilknytning til idrettsanlegg eller annen bruk for allmennheten.  
 
Konklusjon 
Manglende medvirkning fra barn og unge, herunder mangelfull vurdering av planens 
konsekvenser for barn og unge, strider mot de rikspolitiske retningslinjene i så stor grad at vi 
mener det er grunnlag for innsigelse. Vi legger vekt på at det er snakk om et areal som 
åpenbart har verdi for barn og unge og at det er praktisk gjennomførbart å få barn og unge 
som blir berørt til å medvirke i planarbeidet. 
 
Fylkesmannens forslag til løsning: 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at barn og unge gis reell adgang til medvirkning, etterfulgt 
av en mer dekkende og grunngitt vurdering av planens konsekvenser for barn og unge. 
Innspill fra medvirkningsprosessen må selvsagt tas til vurdering, og kan gi grunnlag for å 
endre planforslaget. Vi tenker her på å sikre adkomst mellom skole og idrettsanlegg, samt at 
det kan være grunnlag for å vurdere en annen plassering av butikken. 
 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå 
foreligger.  
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 
Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for 
videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Egil Johansen (e.f)  
Kommunal- og beredskapsdirektør               Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 
  

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
Saksbehandler: 
Hanne Karbøl Hanssen, Miljøvernavdelinga 
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Offentlig ettersyn 

Høringsuttalelse - Forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma 

Vi viser til høringsbrev fra Fauske kommune, datert 10.07.2018, vedrørende offentlig 

ettersyn av detaljreguleringsplan for «Coop Sulitjelma», planid. 2015001.  

 

Høringsfristen er i henhold til kommunens kunngjøring på sin hjemmeside 22.08.2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer 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. 

I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger - Detaljreguleringsplanen for Coop Sulitjelma 

Planutvalget har vedtatt 18.06.2018 å legge forslag om områdereguleringsplanen med 

planid 2015001 ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen har tidligere den 07.06.2018 gitt 

høringsuttalelse til varsel om planoppstart.  

 

Hensikten med områdereguleringen er at COOP Nordland ønsker å legge til rette for 

dagligvarehandel med tilhørende parkeringsareal innenfor planområdet. 

 

I kommuneplanens arealdel (KPA), som er plangodkjent i kommunestyret den 22.03.2018, er 

dette område fastsatt til «Bebyggelse og anlegg-idrettsanlegg», benevnt o_BIA5.  
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Kommunen har i sin vurdering av utredningsplikten etter KU-forskriften den 21.06.2018 

uttalt at formålsendringen ikke får vesentlig virkning for dette området dersom dette blir 

endret fra idrettsformål til forretningsformål. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på 

og langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene. 

 

Nasjonal politikk 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken peker ut den langsiktige retningen:  

«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet».  

 

Det er fastsatt tre hovedmål for framkommelighet, transportsikkerhet og klima og miljø: 

1. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet  

2. Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen  

3. Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser  

 

Vår vurdering av planforslaget 

Vårt anliggende i saken er planområdets tilknytning til fv. 830. Området vil ha adkomst fra 

fv. 830, hvor fartsgrensen er 80 km/t med et siktkrav på 115 meter. Årsdøgntrafikken (ÅDT) 

på stedet er ca. 1300 biler hvorav 9 % er lange kjøretøy. 

  

 Dimensjonering av avkjørsel til fv. 830 skal være i henhold til våre håndbøker N100 og 

V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra veiens funksjon, trafikkmengde 

og geometriske krav. Dette må være oppfylt både i horisontalt og vertikalt plan.  

 Kommunen må sette rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel før selve 

byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak.  

 Hensyn må bli tatt til sidearealet langs dagens vegtrase for ikke å bli bygd ned. 

Planområdet ligger i en 80 km/t-sone og det er derfor viktig med god utforming av 

sideterrenget da dette kan redusere skadeomfanget ved utforkjøring. Det bør derfor 

fremkomme av planens dokumenter at lagring og parkering ikke kan skje innenfor en 

avstand på 15 meter fra senterlinjen av fylkesveien. Denne avstand kan være mindre 

dersom fartsgrensen på fylkesveien blir redusert på strekningen.  

 Byggegrensen er på plankart satt til 20 meter, regnet fra midtlinjen av fylkesvegen, som er 

en akseptabel byggelinje på fv. 830. 

 

Vi kommenterer også følgende forhold ved plandokumentene: 

 I planbeskrivelsen er det opplyst under punkt 1.1, «Bakgrunn», at reguleringen omfatter 

eiendommene gnr. 119 bnr. 233 og gnr. 119 bnr. 5. I henhold til vårt eiendomsregister 

og GisLine må reguleringen være på eiendommene gnr. 119 bnr. 62 og gnr. 119 bnr. 1. 
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Dette forhold bør bli rettet opp dersom det er feil betegnelse på berørte eiendommer 

som er omfattet av detaljreguleringen. 

 I planbeskrivelsens punkt 2.2.1, Kommuneplanens arealdel (KPA), er det oppgitt feil 

vedtaksdato på kommunestyrets planvedtak for KPA, da dette skal være 22.03.2018. 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

 

Med hilsen 

 

Hanne Alvsing 

Seksjonsleder Dagfinn Stavdal 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Indre Salten Energi AS
Postboks 4
8201 Fauske

Telefon: 75 60 01 00
Telefaks: 75 60 01 01

E-post: firmapost@isenergi.no
Foretaksregister: NO 914280 060 MVA
www.isenergi.no

Forslag til detaljregulering for COOP Sulitjelma

Indre Salten Energi har følgende merknader:

1. Indre Salten Energi har etablert infrastruktur innenfor detaljreguleringsplanens grenser. Det
nevnes at det er eksisterende høy- og lavspenningskabler, samt bredbåndskabler innenfor
denne planens grenser. Disse må eventuelt flyttes og omlegges.

2. Indre Salten Energi ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av området.
Dette med bakgrunn i elforsyning (nettutbygging) og bredbåndsutbygging.

Med vennlig hilsen
ISE NETT

Jan Johansen
Daglig leder

Vår saksbehandler:
Vårt journalnummer:
Ditt journalnummer:

Jan Johansen
U10-2018
Sak 077/18

Fauske kommune
v/ Jan Ivar Karlsen

Fauske, 11. juli 2018



Hei  
 

Den 11.juli 2018 mottok jeg som barnas talsperson i plansaker vedtak og forslag for 
Coop Sulitjelma.  
Tilbakemelding på planforslaget har blitt liggende i påvente av uttalelsen fra elevene 
ved skolen i Sulitjelma.  
 
Området som er berørt av planforslaget har tidligere vært avsatt til aktivitet for barn 
og unge, og det har vært en asfaltert håndballbane på området.  
Området har ikke vært i bruk til organisert aktivitet på lang tid, og det fremstår som 
overgrodd og lite stelt pr i dag. Det er en del stier som fører over området mot 
dagens fotballbane.  
 
Jeg har vært i kontakt med ledelsen ved Sulitjelma skole, som har sikret medvirkning 
fra skolens elever i uttalelsen fra dem.  
Sulitjelma skole og barnehage har fått et nytt oppgradert uteområdet i tilknytning til 
skolen og barnehagen, og elevrådet ved skolen gir uttrykk for at det ikke lengre er 
behov for det avsatte arealet til fri aktivitet.  
Skolen bruker fotballbanen, ved siden av det berørte området,  både i friminutt og 
organisert aktivitet i timene. Det er derfor viktig at det fortsatt sikres trygg ferdsel 
mellom skolen og fotballbanen selv om det kommer en butikk på området. Dette må 
kunne ivaretas gjennom god planlegging av området.  
 
I de senere år er lekeplassen i Furulund og lekeplassen i Bursimarka rustet opp, slik 
at det er blitt lagt til rette for flere friområder for aktivitet for barn og unge, i tillegg til 
skoleområdet, som nå fremstår som nytt og attraktivt i forhold til aktivitet.  
  
Ut fra denne vurderingen er det ingen innsigelser på  omregulering av området fra 
idrettsformål til forretning, annet uteoppholdsareal og parkering.  
Ved planlegging av butikk må det tas hensyn for trafikksikker atkomst til butikken, 
også for barn og unge som vil bevege seg i området til/fra butikken.  
 
For ordens skyld gjøre det oppmerksom på at jeg er valgt og sitter som vara i styret til 
Coop Nordland, på samme tid som jeg er barnas talsperson i plansaker i Fauske 
kommune.   
 
 

// Vennlig hilsen 

Inger-Lise Evenstrøm  
Enhetsleder skole, FAUSKE KOMMUNE 
  
+ 47 75 60 4026 
inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 

 
 

mailto:inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Hei 

Viser til telefonsamtale om medvirkning fra barn og unge  vedrørende reguleringsplanen for Coop 

Sulitjelma.  Det ønskelig å få med  elevråd og klassekontakter  

Viser til vedlagt kart hvor arealet til butikken og parkeringen er lagt inn. Linken under er til kart hvor 

butikkområde er lagt inn. 

Vi ønsker å få barnas mening om det området som nå blir gjort om fra idrettsformål til butikkformål 

for å bygge en ny butikk på arealet. Lengdegropa og fotballbanen vil ikke bli berørt. Lengde gropa 

kommer nokså nært trafikkområde til butikken. 

Saker som vi vil at dere skal gi oss et svar på er : 

- Områdets bruk  

- Er området i bruk i dag til barn- og ungdomsaktivitet? 

- På flyfotoet framkommer det stier tråkk over område. Er dette snarveier til fotbalbanen eller 

annet? Hva skjer hvis stiene tas vekk? 

- Vil en butikk på område påvirke bruken av fotballbanen? 

- Vil en butikk ha andre konsekvenser? 

- Er det nok leke- og friområder for barn i Sulitjelma? 

- Hvordan påvirker det nye aktivitetsanlegget ved skolen bruken av dette området? 

- Har dere lyst til at det skal komme en ny butikk på området? 

- Hva vil skje hvis det kommer en butikk på området?  

 

Hvis det er ønskelig kan jeg og representant fra Coop bistå i medvirkningen 

Ønsker å  få dette hurtig gjennomført, da Coop ønsker å få avklart dette så snart som mulig  pga høst 

og vinter nærmer seg  

 

Sender også en papirkopi av planen og bestemmelsene. Blir tatt med av Ketil Hugås og levert 

på skolen.  Planen  finnes også på hjemmesida under 

kunngjøringer.   http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-detaljregulering-for-coop-

sulitjelma.6134039-143912.html 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Gunnar Myrstad  

Arealplanlegger  

http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-detaljregulering-for-coop-sulitjelma.6134039-143912.html
http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-detaljregulering-for-coop-sulitjelma.6134039-143912.html
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Coop 

Sulitjelma - Fauske kommune   

Fauske kommune har lagt forslag til reguleringsplan for ny Coop-butikk i Sulitjelma til høring og 

offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av forretningsbygg 

for dagligvarehandel. Planen skal i tillegg ivareta behov for parkering. Området er gjennom 

kommuneplanens arealdel (2018) videreført som idrettsanlegg, og er ikke tidligere regulert. 

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 

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 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Nordland fylkeskommune gjorde ved oppstart oppmerksom på at 

planarbeidet strider mot fylkesplanens mål om at arealforvaltningen i Nordland skal gi forutsigbare 

rammer for næringsliv og befolkning, og bygge på oppdaterte kommuneplaner. Fauske kommune 

vedtok kommuneplanens arealdel tidligere i år. I henhold til pbl. § 12-3 skal private forslag til 

detaljregulering innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i overordnet plan. 

Fylkeskommunen er derfor kritisk til at planforslaget i stor grad fraviker fra nylig vedtatt 

kommuneplan. 

 

I vårt innspill til planarbeidet gjorde vi oppmerksom på at planen kunne være i strid med regionale 

interesser knyttet til friluftsliv, samt rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 

i planleggingen. Dette med bakgrunn i områdets idrettsformål, samt at det er registrert som svært 

viktig leke- og rekreasjonsområde i friluftslivskartleggingen.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte forhold har kommunen nå redegjort for, og vurdert, konsekvenser for 

barn og unge, rekreasjon og friluftsliv. Kommunen har også tidligere oversendt et notat hvor 

forholdet til forskrift om konsekvensutredninger er vurdert. Kommunens vurdering er at 

planforslagets konsekvenser for barn- og unge og friluftsinteresser er «mindre alvorlige». Dette med 

bakgrunn i at det eksisterer andre arealer i nærheten med lignende formål og at det aktuelle området 

virker å være lite i bruk. Basert på foreliggende kunnskap mener fylkeskommunen det er sannsynlig 
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at området er i bruk. Dette blant annet med bakgrunn i ortofoto som viser barnetråkk/stier som går 

over planområdet, jf. planbeskrivelsen. 

 

Det er uheldig at det ikke foreligger uttalelse fra skole, SFO, idrettslag eller barnas representant. Vi 

ser det ble gjort en henvendelse til ovennevnte parter 14.6. Denne henvendelsen ble ikke besvart. Vi 

merker oss at tidspunktet er uheldig med tanke på sommerferieavvikling, og ber kommunen vurdere 

å etterspørre en slik uttalelse før vedtak. Vi minner om at kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, jf. pbl. § 

5-1. 

 

I vårt innspill gjorde vi oppmerksom på at planen ikke kan legge til rette for handel på over 3 000 

m2 BRA, jf. Fylkesplan for Nordland kap. 7.1. Fylkeskommunen er tilfreds med at planforslaget 

ivaretar dette forholdet. 

 

Planfaglig 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 

av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 

Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no. 

 

Kulturminnefaglig 

Fylkeskommunen sier seg fornøyd med at bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av 

fornminner under markinngrep inngår i reguleringsbestemmelsene. 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. 

 

Idrettsfaglig 

Vi har sjekket nevnte planer mot anleggsregisteret for idrettsanlegg med spillemidler. Der er gitt 

spillemidler til anlegg i nærheten av skolen og den planlagte butikken. I henhold til Bestemmelser 

om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018, se www.anleggsregisteret.no, forutsettes 

det at anlegg og spillemidler blir ivaretatt. Kapittel 2.3 om Krav til driften av og disposisjon over 

anlegget omhandler dette kravet. Dersom anlegg blir nedlagt eller bruken hindra, skal 

Kulturdepartementet kontaktes skriftlig i henhold til Bestemmelsene. Dette gjelder blant annet nylig 

tilskudd fra spillemidlene til kunstgress på Sulitjelmabanen 

 

Imidlertid er det vanskelig å sammenligne kartplassering for idrettsanlegg og søknader med kart fra 

andre baser og flyfoto. Anleggsregisteret for idrettsanlegg har en del feil i dette området. 

Kommunen må oppdatere dette, jamfør punkt 5.1.3 i Bestemmelsene. 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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I følge Nordland fotballkrets er kunstgressbanen i bruk, noe som ville kommet fram i uttalelse fra 

blant annet IL Malm og skolen. Slik uttalelse bør innhentes. 

 

Idrettsfaglig vurdering: Kristin Hunstad, tlf. 91595954 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Ole-Martin Axelsen 

       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 

Kari Torp Larsen    

Kristin Hunstad    
 

 
 



      

 

FAUSKE KOMMUNE  
 Plan utvikling  
 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 
 

 
Møtereferat 1/18 
Sted: møterom 3. etasje administrasjonsbygget        Tidspunkt:17.04.2018 
Referent: Gunnar Myrstad 
 
Navn Funksjon Tilst Ref Elektronisk  postadresse  
Håvard Andreassen Coop x x haavard.andreassen@coop.no 
Glenn Molid Coop x x glenn.molid@coop.no 

Rune Reisænen  Enhetsleder p/u x x rune.reisanen@fauske.kommune.no 
Arn Kyrre 
Jakobsen 

Byggesaks 
behandler 

x x Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.
no 

Jan Ivar Karlsen  Siv.ing x x jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no 
Gunnar Myrstad Arealplanlegger x x gunnar.myrstad@fauske.kommune.no 

 
1. Planforutsetninger  

a. Plantype – detaljreguleringsplan  
2. Området omfattes av følgende planer  

Kommuneplanens arealdel 
 

 Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan. 
 

3. Pågående planarbeid  
a. Det pågår ikke annet planarbeid i området 

 
4. Kart  

Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 
Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon i  www.saltenkom.no 
 

5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer: 

a. Verna vassdrag- nei 

b. Samordnet areal- og transportplanlegging - nei 

c. Styrking av barn og unges interesser - nei 

6. Lokale vedtekter og retnignslinjer som gjelder for planområdet: 

a. Kommunenale vedtekter 

b. Kommunale retningslinjer 

c. Bestemmelser i kommuneplan 
i. Parkering -ingen bestemmelser for Sulitjelma. Antall parkeringsplasser 

tilpasses butikken størrelse. 
 

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  
a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.  
b. Varslet skal inneholde: 

 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensing. 

mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
mailto:gunnar.myrstad@fauske.kommune.no
http://www.saltenkom.no/


      

 

FAUSKE KOMMUNE  
 Plan utvikling  
 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 
 

 
 

Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

 

8. Viktige utredningsbehov forplanarbeidet- foreløpig vurdering 

Tiltaket  omfattes ikke av konsekvensforskiftens vedlegg 1. Har vurdert tiltaket i 
forhold til Vedlegg II punkt 10b og j. Anser  ikke tiltaket som utredningspliktig. 

Det må utarbeides ROS analyse. Spesiell oppmerksomhet på skredfare. 

9. Veinavn 
  

   Eksisterende veinavn dekker planområdet 
 

10. Kommunal tekniske anlegg 
a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og 

avløp som har betydning for tiltaket – avklares nærmere med enhet VVA 
b. Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg. 
c. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale 

11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid 

12. Framdrift  
       Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal    
kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 
som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 
 
 

13. Bekreftelser 
a. Ber om at referatet gjennomleses og at det gis tilbakemelding om det er 

godkjent eller om det er merknader  som bes tatt inn i referatet. 
b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen  rettigheter i den senere 

saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
offentlige myndigheter  m.m. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 
endring av fremdriften av prosjektet 
 

Veiledninger finnes på www.Saltenkom.no under plan 
  

http://www.saltenkom.no/


 
 
 
 

Dato:  17.09.2018 
Vår ref.: 18/13836 

Deres ref.:  
Saksb.: Berit Vestvann Johnsen 

Politisk sekretariat 
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Gunnar Myrstad 
Arealplanlegger 
 Enhet plan/utvikling 
 

 
 
 

Forslag til detaljregulering for Coop Sulitjema 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 026/18, har i møte 17.09.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til 
detaljreguleringsplan for Coop Sulitjelma. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga 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.: Hanne M. K. Hanssen 
e-post: fmnohah@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2018/3473  

Deres ref:  
Vår dato: 17.09.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 421.4 

 
 
 
 
Innsigelse imøtekommet - Reguleringsplan Coop Sulitjelma - 
Fauske  
 
Fylkesmannen viser til vår innsigelse datert 24. august 2018, samt kommunens 
tilbakemeldinger mottatt her 10. og 13. september. 
 
Vi kom i vår uttalelse med følgende forslag til løsning: 

«Innsigelsen kan imøtekommes ved at barn og unge gis reell adgang til medvirkning, 
etterfulgt av en mer dekkende og grunngitt vurdering av planens konsekvenser for barn og 
unge. Innspill fra medvirkningsprosessen må selvsagt tas til vurdering, og kan gi grunnlag for 
å endre planforslaget. Vi tenker her på å sikre adkomst mellom skole og idrettsanlegg, samt 
at det kan være grunnlag for å vurdere en annen plassering av butikken». 
 
Kommunens oversendelser viser at elever 
ved Sulitjelma skole nå har fått medvirke 
og sagt hva de mener. Det er foretatt en 
ny vurdering av planens konsekvenser for 
barn og unge, med utgangspunkt i barn og 
unges synspunkter og uttalelse fra barnas 
talsperson. Dette har resultert i et forslag 
om å ta inn en turvei i plankartet, som vist 
på bildet til høyre. 
 
Videre er følgende foreslått tatt inn under 
§ 4.1 Rekkefølgekrav: 
«4.1.3 Turvei 
Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse 
på BF1 skal det etableres en turvei GT1 
og GT2 slik det fremgår av plankartet». 

 

 

 
Dersom reguleringsplanen vedtas med de foreslåtte endringene i kart og bestemmelser, 
anses innsigelsen som imøtekommet. 
 
Vi anbefaler at vurderingen av planens konsekvenser for barn og unge oppdateres, herunder 
at det foretas en vurdering når det gjelder turveiens plassering og sikkerhet knyttet til 
kryssing av adkomsten inn til butikken. 
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Med hilsen 
 
 
Torfinn Sørensen (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
 
 
 
 



Detaljreguleringsplan Coop Sulitjelma -vurdering av barn og unges 

konsekvenser  

Det har nå blitt utført en medvirkningsprosess blant barn og unge i Sulitjelma. 

Det er Sulitjelma skole som har gjennomført prosessen  

Medvirkningen har foregått i alle klassene på skolen  og behandlet i elevrådet. 

Barnas talsperson har gitt uttalelse.  

Vurderingen av rapporten fra elevene ved Sulitjelma skole og Barnas talsperson sin uttalelse. Det er 2 

tema   som blir trukket fram: 

 Planområdets bruk til lek og idrett  

 Stienes betydning for området  

Området har vært brukt til: 

 Lek 

 Idrettsdager  

 Snar og sikker adkomst til fotballbanen for elevene 
 

Området status i dag 

I dag brukes ikke arealet av barn og unge innenfor planområdet. Dette fordi aktiviteten på området 
er erstattet av et nytt aktivitetsområde ved skolen. Det er kun fotballbanen som brukes til lagspill, 
skuddtrening, treninger. Banen brukes på fritiden, kroppsøvingstimene og i friminuttene. 
Stiene gjennom området brukes som snarvei/lett adkomst til fotballbanen. 
Elevene  mener at dette ikke er noe problem at stiene forsvinner. 
Barnas talsperson mener at det bør sikres en trafikksikker  adkomst til fotballbanen  og butikkomåde 
for barn og unge.  
Saksbehandlers vurdering  
Med bakgrunn i medvirkningsprosessen ved skolen og  uttalelsen fra barnas talsperson så vurderer vi 
at barn og unge er ivaretatt i planprosessen. 
Utfra  uttalelsene vil endring av formålet fra idrett til forretning medføre  følgende konsekvenser: 

Lek – området har vært brukt til lek, brukes ikke i dag fordi  nytt område ved skolen har erstattet 

denne bruken. Liten konsekvens 

Idrett- området har vært brukt til idrettsdager. Nytt område ved skolen har overtatt denne bruken. 

Lengdegropa blir ikke berørt. Liten konsekvens 

Stiene i området blir ikke videreført i planforslaget. Vanskeliggjør sikker adkomst for barn og unge.  
Middels konsekvens.  
Samlet vurdering : 
Barn og unges  bruk av foreslått  areal er  ivaretatt fordi aktiviteten er flyttet til skolens nye 
uteområde.  
Planforslaget bør legge til rette for en mer sikker adkomst til butikken og fotballbanen for barn og 
unge.  
Foreslår en 3031 Turvei med bredde på 2,0meter tegnes inn i plankartet og tas inn i bestemmelsene. 
Denne turveien vil sikre adkomsten til fotballbanen og delvis sikre adkomsten til butikken. Legger inn 

turveien på halvøya ved avkjørselen slik at kryssing av parkeringsarealet blir kortest mulig. 

 



  

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/13272     
 Arkiv sakID.: 18/2571 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
072/18 Formannskap 18.09.2018 
088/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Salg av Sykehusveien 9, Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 Fauske, gnr 103, 
brnr 1210.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 Fauske, gnr 103, 
brnr 1210.  
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 Fauske, gnr 103, 
brnr 1210.  

 
Vedlegg: 
06.09.2018 Arverettsdokument Sykehusveien 9 1389950 

06.09.2018 Takst Sykehusveien 9 1389951 

06.09.2018 Utskrift Grunnboken Sykehuveien 9 1389952 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune er eier av Sykehusveien 9 (gamle «Solstua»), 8200 Fauske, gnr 103,brnr 1210. 
Bygningen har vært i Fauske kommunes eie over mange tiår, og har huset flere aktiviteter i regi av 
Fauske kommune. 
I de senere år har huset vært benyttet av Fauske videregående skole til aktivitetstilbud for hybelboende, 
et tilbud som har flyttet til andre lokaliteter. 
Bygget står nå tomt. 
 
Saksopplysninger: 
Bygningen har, etter at den ble stående tom, blitt vurdert til andre formål, blant annet ny lokasjon til 
Rus- og Psykiatri tjenesten, og da i sammenheng med kjøp av Sykehusveien 11. 
Bygget har blitt vurdert også om den kan være aktuell til andre formål, men det er ikke funnet formål 



som dette bygget kan egne seg for. 
Bygget har tilknyttet et arverettsdokument basert på en heftelse mot Fauske Sanitetsforening, dette er 
en heftelse som vil kunne slettes ved kontakt med foreningen. Ny eier vil måtte utføre dette. 
Følgende tekst vil tas inn i salgsprospektet: 
 
“Kjøper har fått seg forelagt ajourført utskrift av grunnboken med tilhørende arverettsdokument for 
eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av den. Samtlige heftelser, med unntak av 
pengeheftelsene, følger eiendommen og forpliktelsene overtas av kjøper fra overdragelsestidspunktet.“     
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Bygningen anses ikke som formålstjenlig for videre kommunal drift, og anbefales solgt. 
Markedsverdi er anslått til 1.200.000,- 
Årlig besparelse i FDVU kostnader anslås til 99.000,- 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sykehusveien  9

8200  FAUSKE

Gnr. 103  Bnr. 1210

Fauske kommune

Oppdragsnr.

Befaringsdato

Rapportdato

Rapportansvarlig

f
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Ombygd  sykestue, : lnabmksmg 345... Kr. 1 200 000 I.
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Tommi 530 ml IE .

I

470 618

2708201 8

29.08.2018

Takstmann  Kenneth Johansen

Takstingeniør. Kenneth  Johansen

Nermoveien 15, 8206 FAUSKE

Tlf.: 916 18914

E—post: krjno@yahoo.no

Ønsker du å  sjekke rapportens  gyldighet?  Skann QR—koden med din mobiltelefon.



Ell
Norsk  takst

'  .  .  .  ' "  .  '  ' '  *  .  '

Adresse Sykehusveien 9 Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

Postnr./sted 8200 FAUSKE 103 1210

Område/bydel Fauske  sentrum, Nord østre del

Kommune Fauske

Rekvirent Fauske  kommune

Hjemmelshaver(e)  Fauske  kommune

Befaringsdato 27.08.2018

Tilstede/opplysninger Kenneth  Johansen

gitt av

'  - -  I  -  -  '  °  .  o  o o -

Bygget var opprinnelig bygd til sanitetsformål, sykestue, men  i  nyere tid er det brukt til andre formål. Huset er regulert til

formålet, men  i  kommuneplanen/arealplane for  Fauske  sentrum, er eiendommen regulert til boligformål  -  B24 -i  planen.

Planen ble vedtatt 22/3  — 2018.  Det må søkes bruksendring hvis  bygget  skal  brukes til andre formål.

Byggeåret  antas  å være ca. 1925, men dette er usikkert. Bygget er delvis ombygget og delvis restaurert på 80 og tidlig 90  —

tallet. ltaksten  er det oppgitt bruksnummer 1210, men  Fauske  kommune  skal  fradele egen tomt til fra bruksnummer 1210

til dette bygget. l taksten er det gjort et  estimat  på fremtidig tomteareal, på  cirka  580 m2, og forutsetter tomt ca. 7 meter

ut fra hovedbygget mot nord, og ca. 4 meter mot vest. Øvrige grenser mot sør og øst er tenkt brukt eksisterende

tomtegrenser. Det  tas  forbehold om endringer i tomtearealet etter oppmåling. Ved vesentlige endringer må  takstmann

kontaktes  for ny vurdering.

På tomten er det  tinglyst  en Arvefestekontrakt fra 1927.  Opprinnelsen  og innholdet  i  denne  kan ha  betydning for

eiendommen, og må undersøkes nærmere. Det  kan være  forhold som  kan være  av betydning for eiendommen.

Befaringen er ellers utført som en visuell besiktigelse uten målinger eller inngrep i  konstruksjonen. For å avdekke

eventuelle skjulte feil og mangler, anbefales  tilstandsrapport.

Tomten blir relativt  marginal  med  tanke  på disponibelt  areal  utvendig, og det vl være en utfordring å få opparbeidet

uteområdene med tilstrekkelig antall  parkeringsplasser, men det er  avhengig av  formålet og bruken av bygget.

Bygget er relativt stort, og med mange rom og store ganger/korridorer. Manglende vedlikehold på flere områder, og det

er behov for restaurering, reparasjoner, og vedlikehold. Ombygging til  annet  formål er fullt mulig, men det må søkes

kommunen om bruksendring, tillatelser, og eventuell omregulering. Ellers vises til kommentarer videre  i taksten.

Eiendommens beliggenhet er  i  Sykehusveien, ca. 300 meter nord  — øst fra E6  Storgata/Leitebakken.  Nærområdet består  i

hovedsak av  annen  småhusbebyggelse. Kort  gangavstand  til sentrumsområdene, og Fauske stasjon.  Skoler, barnehager,

og idrettsanlegg, er  i  området KirkeveienNestmyra, ca. 1,5  — 2 km  unna.  Ingen  gjennomgangstrafikk, og gode Iys og

solforhold.

Tomten og området er  i  arealdelplanen regulert til boligformål. Planens  navn  er  Fauske  Sentrum, og området er B24.

Bygget er ikke pr.  dags dato  godkjent til boligformål. Bruksendring, og eventuelle  søknadspliktige  forhold, må  avklares

med  Fauske  kommune.

Tomteareal 580.0  m2 Type tomt Eiet

Kommentarer  vedramnde  festekontrakt

På tomten er det tinglyst en Arvefestekontrakt fra 1927. Opprinnelsen og innholdet  i  denne  kan ha  betydning for

eiendommen, og må undersøkes nærmere. Det  kan  være forhold som  kan  være  av  betydning for eiendommen.

Sykehusveien  9 Side 2  av 5 Takstmann  Kenneth  Johansen

8200 FAUSKE 29.08.2018 Kenneth  Johansen

Gnr: 103 Bnr: Fradelt parsell fra 1210



ill
Norsk takst

Verditakst -fast eiendom

Tomtens beskaffenhet (også  vann. vei. kloakk m.m.)

Eiendommen er opparbeidet med støttemur langs sykehusveien, noe plen, og grus og gress på parkeringsområdet, som

er svært begrenset pr.  i  dag. Det er behov for noe arrondering av terreng, og videre opparbeidelse av flere

parkeringsplasser, noe som vil kreve nøye planlegging. Ut over det er det lite tomteareal igjen til annet formål/bruk.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett. Utvendige stikkledninger er det ingen informasjon om, men

man må forvente at stikkledningene kan være av gammel dato.

Terrengforhold

Flatt og lett skrånet terreng.

'  .  I  '  .  I  .  '

Type  bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Ombygd sykestue, flerbruksbygg ca. 1925 80  — 90  — tallet

Likningsverdi (år)

Kjøpsår

Forsikringsselskap Ikke oppgitt Type forsikring Polisenummer

:  ø  . ' l * °  *

Fundamentering. grunnmur og kjeflergulv

Grunnmuren er  i  betong, stein, og murblokker utvendig noen plasser. Trolig er muren bygd opp med en blanding av stein

i  midten, og betong på på begge sider -innvendig og utvendig. Kjelleren er fuktig på flere plasser, både på vegg og gulv,

og flasser maling innvendig. Det er behov for ny drenering, knottplast, og utbedringer der det trengs.

Konstruksjonmetode  over grunnmur og utvendige fasader

Opprinnelig er trolig ytterveggene av tømmer i form av vanlige tømmerstokker, eller maskinlaftet plank med not og fjær.

Senere er veggene kledd med platekledning innvendig, og utvendig bordkledning. Utvendig bordkledning er lag nyi

"nyere tid", trolig på 80 og 90  -  tallet. På vestre gavlvegg er bordkledningen eldst, og preges av begynnende råte noen

plasser. Vedlikehold, og reparasjoner må forventes.

Dører og vinduer

Tett ytterdør  i  panelt utførelse. Ytterdøra til biinngangen ved kjøkkenet er en eldre fyllingsdør med glass. Innvendige dører

eri kotofiner, og noen fyllingsdører.

Vinduene  i  første etasje er trolig fra tidlig 90 — tallet, og er med 2  — lags isolerglass, med gjennomgående horisontale og

vertikale poster. I andre etasje er det samme vinduer som  i  første etasje, men noe eldre enn  i  første etasje. En rekke av

glassene på vinduene i 2. etasje er punktert og må skiftes ut. l kjelleren er det 2 -lags kobla vinduer av gammel dato, og

noen glass er knust. Gammelt takvindu  i  trapperommet med armert glass. Vedlikehold, og utskifting av en del glass må

paregnes.

Takkonstruksjon med yttertak

Åstak med bordtak som undertak, og taktekke med skiferstein. Takrenner  i  stål. Det er liten tilgang for å sjekke eventuelle

lekkasjer, men pipebeslag og luftehatter lekker trolig, og må skiftes ut. Skifersteinen har lang levetid, men innfestingen av

skifersteien må kontrolleres, og eventuelt skiftes ut. Andre mindre lekkasjer på taket kan ikke utelukkes.

Utbygget mot øst, og taket over yttergangen/inngangspartiet, er med pappshingel. Shingelen er mosegrodd, og bør

skiftes ut eller vedlikeholdes.

Piper,  ildsteder og oppvarming

Bygget er med 2 røykpiper av gammel dato, i  teglstein. Det er ikke montert vedovner i bygget. Pipene må kontrollers, og

montering av nytt røykrør må forventes. Oppvarming er med strøm/panelovner.
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Ell
Norsk takst

Verditakst -fast  eiendom

Bad og vaskerom

Stor bad  i  første etasje med 2 servanter, speil, hylle, og dusjhjørne med forheng. Vinylbelegg på gulvet, og tapet på

veggene. Det er ikke montert toalett på badet, og badet er med svært enkel standard.

Toalettrom  i  1. etasje, 2. etasje, og i kjelleren, med wc og servant. Toalettrommet  i  kjelleren er defekt, og rommet er å

anse som ubrukelig. Oppussing må forventes.

Kjøkken

Kjøkken  i  1. etasje med hvite skrog, og laminat fronter. Oppvaskbenk med utslagsvask, oppvaskkum, og benkebeslag.

Mekanisk avtrekksvifte ved komfyrplass. Fuktskade på oppvaskbenken, og ellers en del småskader og bruksslitasje.

Innvendige overflater

Gulvene er med vinylbelegg, klikklaminat, og parkett. Veggene er med trepanel, tapet, malestrie, og malte plater. Malte

plater  i  takene. Generelt preges overflatene av alderen, og er med en del bruksslitasje. Oppussing må forventes.

Haldris]: anlegg

2 sikringsskap i  kjelleren med krussikringer og til sammen 15 strømkurser, og 1  sikringsskap i  trapperommet til kjelleren

med 17 strømkurser. Kursoversikten er uklar, og om alle skapene fortsatt er i drift er usikkert. Elanlegget må kontrolleres

av godkjent elektrikerfirma, og endringer/ombygging, og mulige pålegg må forventes.

WS—installasjoner

Vannrørene er i kopper og stål, og avløpsrørene  i  pvc, og støpjern. 2 varmtvannsberedere  i  kjelleren. 1 av gammel dato,

og 1 som er av nyere dato. Utvendig stikkledninger er det ingen informasjon om. Brannslange med skap montert  i  gangen

i  1. etasje.

Annet

Utgang fra stua  i  2. etasje til liten balkong, og tretrapp ned til bakkenivå. Takoverbygd  inngangsparti, og

strekkmetallrampe foran hovedinngangen.

Arealmålingene  i  denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling — 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som

utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling — 2014" legges takstbransjens

retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S—ROM. Dette betyr at rommet både kan være  i strid  med

byggteknisk Torskrift og mangle godkjennelse  i  kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Ombygcl sykestue. Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Herhruksbygg

Etasje BTA SUM P—ROM S—ROM Primære rom Sekundære rom

1. 122 109 109 Cl Yttergang, mellomgang,

toalettrom, bad, stue, 4 disponible

rom, kjøkken, og yttergang med

biinngangsdør.

2. 109 99 99 IJ Stor gang, toalettrom, 2 stuer,

herav en med utgang til balkong

og trapp til bakkenivå, og 3

disponible rom.

Loft 55 51 51 [J Stor loftsgang, og 2 disponible

rom.

Kjeller 109 87 0 87 Kjellergang, 5  kjellerrom, og 1 bod.

Kjelleren er uinnredet.

Sum 395 346 259 37

Sum alle bygninger 395 346 259 87
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Norsk  takst

Verditakst -fast  eiendom

Kommentarer til  arealberegningen

Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger av 2014.Der det kan være tvil om hva som er

primærrom og sekundære rom, fastsettes dette etter skjønn.

Heftelser

På tomten er det tinglyst en Arvefestekontrakt fra 1927. Opprinnelsen og innholdet  i  denne kan ha betydning for

eiendommen, og må undersøkes nærmere. Det kan være forhold som kan være av betydning for eiendommen, og utgjøre

en heftelse.

' - .  I  '  ' I

Bygg A: Ombygd sykestue, fierbruksbygg Beregnede byggekostnader , Kr. 5 709 000

« Verdireduksjon 40%  »  Kr. 2 283 600

*  Beregnede byggekostnader etter fradrag = Kr. 3 425 400

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag = Kr. 3 425 400

Tomteverdi inkl. opparbeidelse +  Kr. 464 000

Sum beregnet teknisk verdi = Kr. 3  889 000

Eiendommen er sentrumsnaer, og sentrumsnære eiendommer har interesse  i  markedet. Det er lite, eller ingen referanser,

av sammenlignbare eiendommer  i  området. Tomten og området anses som attraktivt, og i  ansettelse av markedsverdien

er det utvist en større grad av rent skjønn, enn ellers ved taksering. Bygget og eiendommen har potensial for annen

utnyttelse/bruk.

Markedsverdien er satt ut fra en helhetlig vurdering av tomt, beliggenhet, standard, og en vurdering av markedet for

denne typen eiendommer.

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!

Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut  i  fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 1200 000,—
Sted og dato

Fauske, 29. august 2018

_  _ .  .; - _ _
Kenneth Johansen

Fremlagt

Ingen dokumenter fremlagt.
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LINE KRISTIANSEN
POSTBOK893 Kartverket
8201 FAUSKE

Deres referanse: Dato

Nettbestilling /  ordren: 15 86635 28.08.2018

Bekreftet  utskrift fra grunnboken

Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for

Knr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:
1841 103 1210

Dersom utskriften Viser til manuell grunnbok for opplysninger om servitutter, det Vil si opplysninger
om begrensede rettigheter i fast eiendom, kan dere også bestille kopier fra den manuelle grunnboken.
Send bestillingen til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

Det  finnes  mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysingno. På www.seeiendom.no er
det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på
telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

30

i www.kartverket.no 111:—

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing -  fast eiendom

Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00 Telefaks: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238
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Grunnboksutskrift fra Statens kartverk Data uthentet: 28.08.2018 kl. 12.03
Oppdatert per: 28.08.2018 kl. 12.03

Kommune: 1841 FAUSKE

Gnr: 103 Bnr: 1210

Bekreftet grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

1981/4009-1/74 HJEMMEL  TIL  EIENDOMSRETT
03.07.1981 VEDERLAG: NOK O

FAUSKE KOMMUNE
ORG.NR: 972 418 021

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1927/900039-1/74 RETTIGHET
06.05.1927 RETTIGHETSHAVER: FAUSKE SANITETSFORENING

LEIEAVTALE
ARVEFESTEKONTRAKT
ÅRLIG  AVGIFT NOK 60
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

GRUNNDATA

1981/4007-1/74 REGISTRERING AV  GRUNN
03.07.1981 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1841 GNR:103

BNR:125

For eventuelle utleggs— og arrestforretninger, samt forbehold  tatt  ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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LINE KRISTIANSEN
POSTBOKS 93 KB rtve rket
8201 FAUSKE

Deres re feranse: Dato

Nettbestilling /  ordrenr 1586635 28.08.2018

Historisk utskrift fra grunnboken

Vedlagt følger en historisk utskrift fra den elektroniske grunnboken for

Knr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:
1841 103 1210

Den historiske grunnboken gir en oversikt over alle dokumenter som er blitt historiske etter at
grunnboken ble elektronisk. Dere kan bestille en kopi av den manuelle grunnboken fra Statens

kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

Det finnes mye nyttig informasj on på våre nettsider www.tinglysing.no. På www.seeiendom.no er

det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter
på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

5
‘i www.kartverket.no .  .-._.-—. __-.-.__

Statens kanverk Tinglysing, Tinglysing -  fast eiendom

Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Telefon: 32 11 80 00 Telefaks: 32 11 88 01

E—post: tinglysing@kartverket.n0 Organisasjonsnummer: 971 040 238
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Grunnboksutskrift fra Statens kartverk Data uthentet: 28.08.2018 kl. 12.03
Oppdatert per: 28.08.2018 kl. 12.03

Kommune: 1841 FAUSKE

Gnr: 103 Bnr: 1210

Bekreftet historisk grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Ingen hjemmelsdokumenter registrert

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1981/4075-1/74 OBLIGASJON
07.07.1981 STATUS: HISTORISK

BELØP: NOK 100 000
PANTHAVER: NORDLANDBANKEN AS

1998/4523—1/74 ** SLETTING
27.04.1998

1983/4563—1/74 OBLIGASJON
07.07.1983 STATUS: HISTORISK

BELØP: NOK 300 000
PANTHAVER: SPAREBANKEN NORDLAND

2001/10012—1/74 ** SLETTING
22.08.2001

GRUNNDATA

Ingen grunndata registrert

For eventuelle utleggs— og arrestforretninger, samt forbehold  tatt  ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/13282     
 Arkiv sakID.: 18/2572 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
071/18 Formannskap 18.09.2018 
089/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Vedlegg: 
07.09.2018 Plankart Terminalveien øst 170418 1389989 

07.09.2018 Oppgjørskart 1389990 
 
Saksopplysninger: 
 
Grunnerverv av del av gnr. 103, bnr. 2 i forbindelse med planvedtak Terminalveien øst mellom Fauske 
kommune og Randi Kristensen.  
 
 



*  
 
Det foreligger reguleringsplan for Terminalveien øst. Denne planen inneholder bl.a. 6 tomter og 
adkomstveier. To av tomtene er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting og fire av tomtene er 
regulert til forretning/kontor/industri. 
Med dagens grunneierforhold har flere av tomtene i reguleringsplanen flere eiere. Dette er en ugunstig 
situasjon.  
 
 

 
 
A,B,C: Eier Randi Kristensen. D,E: Eier Fauske kommune. Samt Fauske kommune eier det meste av resterende planområde. Med unntak av noen 
mindre tomter øst for område B og C som ligger i ytre grensen av byggegrensen. 
 
Følgende alternativ er aktuell: 



 
Alternativ 1:  
Se vedlagte kartskisser vedrørende arealbytte. 

Arealbytte: Tomtene A og B overføres fra Randi Kristensen til Fauske kommune. Tomt C beholdes 
av Randi Kristensen. 
Tomtene D, E og F overføres til Randi Kristensen fra Fauske kommune. 
Dette medfører at Fauske kommune kjøper ca. 4867m2 av kroner 85,- pr. m2. 
Sum = Kr. 413 695,- 

 
Alternativ 2: 
Se vedlagte kartskisser.           

Fauske kommune kjøper ca. 40 870m2 fra gnr. 103, bnr. 2 fra Randi Kristensen. Områdene A, B og 
C. 
Denne løsningen medfører at Fauske kommune vil stå som grunneier for alle 6 tomtene i 
reguleringsplanen. 

          Dette medfører at Fauske kommune kjøper 40 870 m2 av kroner 85.- pr.m2.  
Sum = Kr. 3 473 950,- 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Vurdering av alternativ 1: 

Dette arealbyttet fører til at det blir en grunneier til hver regulert tomt.  
Det er imidlertid uheldig at det fortsatt er to grunneiere på det samlede regulerte området. Hvor 
kommunen derav eier 4 tomter og Randi Kristensen eier 2 tomter. 
 
To grunneiere medfører at Fauske kommune ikke får den nødvendige kontrollen med utviklingen 
av området med hensyn til følgende forhold: 
 

· Utbyggingshastigheten og salg av tomter blir styrt av to forskjellige aktører. Dette 
skaper større usikkerhet i utvikling, økonomi, fremdrift og kvalitet. Dette med 
bakgrunn i hvilke investeringer man ønsker å gjøre for å forberede tomtene for salg, 
dette kan påvirke fremdrift. Tilknytningsavgift er vanskelig å forskuttere i avtaleform 
og vil normalt skje ved salg av aktuelle tomter.  

· Området har utfordrende grunnforhold. Det vil si at utgraving og innfylling samt 
støttefyllinger må sees under ett for å unngå setningsproblematikk. Innfyllingen må i 
tillegg ha en liggetid slik at områdene får stabilisert seg. Dette blir best kvalitetssikret 
og vil gi økonomiske synergier med en utbygger av tomteområdet.           

 
Vurdering Alternativ 2: 
 

Ved kjøp av ca. 40 870m2 vil kommunen stå som eneeier av alle 6 tomtene. 
Dette vil medføre at Fauske kommune får god og trygg kontroll av området: 

· i forhold til fremdrift 
· i forhold til kvalitet  
· i forhold til økonomi 
· i forhold til geotekniske forhold sett opp mot setninger og forbelastninger av grunn 

som må skje i god tid før byggestart 
·  i forhold til salg av tomter 

 
Ut fra overnevnte fremstår alternativ 2 som det beste alternativet for Fauske kommune. Imidlertid vil 



alternativ 2 medføre en høyere engangskostnad for tomtekjøp. Men dette vil oppveies av en rekke 
andre fordeler som nevnt ovenfor under vurderingen, alternativ 2.  
Videre vil engangskostnaden ved tomtekjøpet bli hentet inn igjen når tomtene selges videre. Det er i dag 
interessenter på tomten F/K/I-1. Tomt F/K/I-2 vurderes å være lett å selge innen en toårsperiode. Tomt 
F/K/T-1 er avsatt til teknisk driftsbygg og Blålysbygg. 
 
 
Investeringskalkyle utkast (omkostninger kan tilkomme): 
 

 
 
Videre vil fremtidige tomtekjøpere oppleve det som en større trygghet at kommunen har kontroll på 
hele området og at de kun har en part/grunneier å forholde seg til.  
Grunneiers villighet til salg av denne eiendommen bidrar til utvikling av næringslivet på Fauske, og da i 
et attraktivt område for videre ekspansjon. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forretning/kontor/industri

Forretning/kontor/tjenesteyting

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
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Kjøreveg

Fortau

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Annen veggrunn - grøntareal

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Friområde
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Regulerings- og bebyggelsesplanområde
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Regulert kant kjørebane

Regulert kjørefelt

Regulert fotgjengerfelt

Målelinje/Avstandslinje

Påskrift feltnavn

Påskrift reguleringsformål/arealformål

Påskrift areal

Påskrift utnytting

Påskrift bredde

Påskrift radius
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Arealbytte Randi Kristensen, Terminalveien Øst

Del av 103/696 overføres til Randi Kristensen

Del av 103/757 overføres til Randi Kristensen

Rest av 103/2 beholdes av Randi Kristensen

Deler av 103/2 som overføres til Fauske kommune

+   3731 m²

+   4407 m²

+ 26910 m²

=   9093 m²Sum overføringer fra Fauske kommune

Teigen 103/2 før justeringer / fradelinger     40870 m²

     13960 m²

    = 40870 m²

Del av 103/1085 overføres til Randi Kristensen +     955 m²

Randi Kristensen etter justeringer fradelinger: 26910 m² + 9093 m²= 36003 m²

A+B

C

D

E

F

Fauske kommune kjøper 40870 m² - 36003 m² = 4867 m²
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Sak nr.   Dato 
019/18 Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018 
090/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Driftsform Buen 
 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.09.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen når denne 
er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og det videre arbeidet med 
Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 
18 inkludert KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen når denne 
er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og det videre arbeidet med 
Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 
18 inkludert KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 019/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen når denne 
er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og det videre arbeidet med 
Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 
18 inkludert KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
Sammendrag: 
Etter vurderinger av ulike alternativer for driftsform i Buen anbefaler rådmannen å flytte Korttids og 
rehabiliteringsavdelingen fra Helsetunet 1 til Buen, samt øke avdelingens kapasitet 
 
Saksopplysninger: 
Buen bygges for å brukes som ny institusjon i Fauske kommune. Det er tre alternative hoved former for 
drift i Buen. For det første kan den brukes til somatisk syke, for det andre kan den brukes til pasienter 
med demens og til sist kan den brukes til korttidspasienter. Buens bygningsmessige strukturer og 
løsninger egner seg til alle pasientkategoriene. 
 
Institusjonsdriften innenfor pleie og omsorgstjenestene i Fauske kommune er i utgangspunktet god og 



med høy kvalitet. Kostnadene er også høye. Høye kostnader skyldes delvis ineffektiv drift og ineffektive 
strukturer. Disse to forholdene i kombinasjon bidrar til en svært dyr institusjonsdrift. Buen bør 
disponeres slik at en øker effektiviteten både strukturelt og driftsmessig for hele pleie og 
omsorgstjenesten.  
 
De viktigste strukturelle forholdene det er nødvendig og adressere er en betydelig underkapasitet 
innenfor demensomsorgen og somatiske avanserte korttidsplasser. Fauske kommune har overkapasitet 
innenfor somatiske langtidsplasser. 
 
En gjennomgang av lokalene til institusjonsdrift viser oss at dagens lokaler til 
korttids/rehabiliteringsavdelingen er de som er minst egnet. Spesielt gjelder dette plasser til paliasjon/ 
lindrende behandling, arealer til personalet og opptrening. Dagens lokaliteter er i tillegg små. 
 
Valg av driftsform i Buen bør adresser problemene ovenfor. Driftsformen som velges bør øke 
kapasiteten til korttidsavdelingen, øke kapasiteten og fleksibiliteten i demensomsorgen samt bedre 
lokalitetene for korttidsavdelingen. I tillegg bør driften i Buen bidra til økt trygghet, pleie og omsorg til 
befolkningen med mindre ressursbruk. Intensjonen bak valg av driftsform må støtte opp under det å 
skape en robust og endringsdyktig organisasjon som leverer kunnskapsbaserte faglig gode og forsvarlige 
tjenester innenfor de rammene som er politisk bestemt. 
 
For å nå målsettingen vurderes det to alternative driftsformer i Buen; Korttidsavdeling eller 
Demensavdeling 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Positive virkninger av å etablere Buen som en del av demensavdelingen er i hovedsak nye tilpassede 
lokaler til brukergruppen samt økt kapasitet. Negative virkninger er en ytterligere spredning av driften til 
demensavdelingen, noe som vil øke struktur kostnader ytterligere. I tillegg vil avdelingen potensielt bli 
enda mer tungdrevet. 
 
Etablering av korttidsdrift i Buen vil gi korttidsavdelingen betydelig bedre og mer tilpassede lokaliteter i 
forhold til dagen situasjon. Bygget gir en større grad av fleksibilitet både med tanke på antall plasser og 
typer av ulike avansert pasientbehandling som kan gis. En faglig sterk korttidsavdeling med tilstrekkelig 
kapasitet vil i betydelig grad bidra til å trygge den hjemmeboende delen av befolkningen med behov for 
tjenester gjennom å tilby jevnlige opphold for behandling eller rehabilitering. I tillegg vil økt kapasitet 
medføre økt kapasitet i de hjemmebaserte tjenestene.  Videre vil ett tydelig skille mellom 
korttidsavdelingen og de øvrige langtidsavdelingene ved Helsetunet kunne bidra til en mindre grad av 
institusjonalisering av pasientene på korttidsopphold. Flyttingen innebærer en domino effekt for den 
øvrige institusjonsdriften ved at den kan bli mer samlet, spesialisert og kompakt. Noe som vil bidra til 
reduserte driftskostnader og økt effektivitet. Vi ser ingen negative virkninger for korttidsavdelingen ved 
å flytte driften fra Helsetunet til Buen. 
 
Rådmannen anser å flytte Korttidsavdelingen fra Helsetunet 1 til Buen som den beste løsningen. 
Kapasiteten økes samt at det gis rom for andre nødvendige endringer innenfor Pleie og 
omsorgstjenestene. 
 
Gjennomføring av flyttingen forutsetter involvering av ansatte både i forhold til endringer i arbeidsform 
og arbeidstidsordninger. Buen er et langt mer moderne bygg som er tilrettelagt for en betydelig 
forenkling og effektivisering av arbeidet gjennom å ta i bruk nye teknologiske løsninger og et noe mer 
egnet areal til slik drift. Videre forutsetter en vellykket flytting at en evner å ta i bruk 
velferdsteknologiske løsninger som brukerne/pasientene vil kjenne igjen når de flytter hjem med 



potensiell støtte i velferdsteknologiske løsninger. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
022/18 Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018 
 Eldrerådet  
031/18 Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede 
17.09.2018 

091/18 Kommunestyre 27.09.2018 
 
 
Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorgstjenestene 
 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.09.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som beskrevet i denne 
saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som beskrevet i denne 
saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg innen pleie- og 
omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 031/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg innen pleie- 
og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 022/18 Vedtak: 



Innstilling til kommunestyret: 
Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som beskrevet i denne 
saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har over lengre tid ønsket å opprette brukerutvalg ved institusjonene i Pleie og 
omsorgstjenestene. Flere kommunale instanser og utvalg som Eldrerådet har i lengre tid ønsket dette. 
 
Den enkeltes medvirkning, innflytelse og selvbestemmelse i eget liv er grunnleggende prinsipper. 
Samspill, dialog og likeverdighet er sentrale momenter for å kunne gi en fullverdig og kvalitativ god 
omsorgstjeneste. Fauske kommune har blant annet gjennom arbeidet med Livsglede sykehjem sikret 
god brukermedvirkning på individnivå. Det er også samhandling på et overordnet systemnivå gjennom 
Eldrerådets og Rådet for likestilling av funksjonshemmedes arbeid. System og individnivå har dermed 
strukturer for å kunne oppnå og opprette god medvirkning. Fauske kommune har derimot mangler for 
brukermedvirkning på tjenestenivå. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert opprettelsen av ulike former for brukerutvalg på tjenestenivå. 

1. Samlet brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. 
2. Et brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester og ett brukerutvalg for institusjonstjenester. 

På bakgrunn av de ulikheter det er i drift og bruker/pasientgrunnlag finner rådmannen det 
formålstjenlig å kun vurdere alternativ 2. Mao et brukerutvalg per tjeneste. 
 
Brukerutvalgets mandat: 
Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Utvalget deltar i et likeverdig samarbeid med 
tjenesteapparatet og er aktivt deltakende ved utvikling og endringer i behandlingstilbud og tjenester. 
 
Organisering: 
Brukerutvalget består av 5 medlemmer. Medlemmene velges med personlig vara for to år. 
To av utvalgets medlemmer velges blant aktive tjenestemottakere og pårørende. 
Ett av utvalgets medlemmer velges blant ansatte i tillegg kommer enhetsleder. 
Ett av medlemmene velges av kommunestyret som politisk representant i brukerutvalget. 
Utvalget har fire møter i året og konstituerer seg selv. Kommunen har sekretariatsfunksjon. 
 
Rolle: 
Organ for samarbeid og rådgivning om helse- og omsorgstjenester mellom ulike brukergrupper og 
brukerorganisasjoner, og enheten. Brukerutvalget håndterer brukermedvirkning på tjenestenivå, og har 
fokus på utforming og kvalitetssikring av tjenestene innen sitt virkeområde. 
 
Funksjon: 
Brukerutvalget kan ta opp et hvert tema, unntatt er individsaker (tjenestetilbud til enkeltpersoner og 
personalsaker), til diskusjon og gi råd om:  
-Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, 
brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.). -Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, 
bygninger, etc.).  
- Brukerutvalg knyttet til tjenester på enhetsnivå 
- Brukerutvalg knyttet til tjenester  
- Åpningstider og/eller besøkstider.  
- Dagsaktuelle temaer – i enheten, nærmiljøet eller kommunen. 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Endringer i stemmekretsinndelingen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Stemmekrets 0006 Kosmo nedlegge fra og med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. De 
stemmeberettigede i krets 0006 Kosmo overføres til krets 0005 Strømsnes. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valgloven § 9-3 avgjør kommunestyret hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 
Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i 
valgåret. 
 
Minimum av stemmeberettigede, for å foreta egen opptelling i en krets, er 100. Vi må alltid ta 
utgangspunkt i valglovens formål: Legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og 
hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. 
 
Kretsen med færrest stemmeberettigede i Fauske kommune er 0006 Kosmo. Ved valget i 2017 var 
antallet stemmeberettigede på 255. Kosmo var den kretsen, ved valget i 2017, som hadde det høyeste 
prosentvise oppmøte på valgdagen med 60 %. Nabokretsen Strømsnes kom like etter med 59,86 %. 
 
Ved valget i 2017 benyttet Fauske for første gang elektronisk manntall, noe som betyr at velgerne i 
Fauske kan stemme i hvilken som helst stemmekrets i Fauske kommune på valgdagen. 
 
Valglokalet på Kosmo, Kosmo skole, skal nå selges. Rådmannen foreslår derfor at krets 0006 Kosmo 
nedlegges og de stemmeberettigede overflyttes til krets 0005 Strømsnes. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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