
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 24.10.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Landbruk 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 12/2018 
Sak nr. Sakstittel  
109/18 Godkjenning av møtebok  
110/18 Delegerte saker i perioden  
111/18 Referatsaker i perioden  
112/18 Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og 

kulturhus 
 

113/18 Energi- og klimaplan 2018-2030 - Planforslag til høring  
114/18 Overdragelse av gnr/bnr. 56/15 og 28 - fra Fauske kommune 

til Vera Solbakk - Esso tomta, Valnesfjord. 
      

115/18 119/305 - Geir-Arne Storøy og Tommy-Andre Storøy - 
Søknad om deling/justering av grunneiendom 

 

116/18 76/49 - Kirsti Ågnes Pedersen m.fl. - søknad om fradeling av 
grunneiendom 

 

117/18 Kvitblik Grendelag - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark- forlengelse 

 

118/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

 
 
 
Fauske, 17.10.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 
      



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/13456     
 Arkiv sakID.: 18/2601 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
109/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2018, 9/2018, 10/2018 og 11/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
03.10.2018 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 03.10.2018 1392882 

17.10.2018 Møteprotokoll P10-18 1393998 

17.10.2018 Møteprotokoll P9-18 1393999 

17.10.2018 Møteprotokoll P8-18_OFF 1394000 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 03.10.2018 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 11/2018 Til kl. 15:20 Møtested: Telefonmøte (Adm. sitter på 
møterom 2) 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 03.10.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
108/18 Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon for 

motorisert ferdsel i utmark - tilrettelegging av gangvei i Daja 
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108/18: Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark - 
tilrettelegging av gangvei i Daja 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett, om tillatelse til bruk av  
gravemaskin og dumper i forbindelse med opparbeiding av løype for gang/sykling/skigåing 
ol ved Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken ved Dajavatnet.  Løypen er 
ihht til godkjent reguleringsplan for området, se vedlegg.  

 
Det settes følgende vilkår: 
* Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober 2018 og ut året 2018  
* Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 

* Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste hytteeierne 
om arbeidet/ferdselen. 
* Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt 
* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer med 
den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest 
mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og 
ras. 

 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og 
mennesker. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 03.10.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 108/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett, om tillatelse til 
bruk av  gravemaskin og dumper i forbindelse med opparbeiding av løype for 
gang/sykling/skigåing ol ved Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken 
ved Dajavatnet.  Løypen er ihht til godkjent reguleringsplan for området, se 
vedlegg.  
 

Det settes følgende vilkår: 
* Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober 2018 og ut året 2018  
* Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 

* Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste 
hytteeierne om arbeidet/ferdselen. 
* Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt 
* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger 
plastrer med den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med 
vegetasjon raskest mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det 
ikke kan oppstå erosjon og ras. 
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* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø 
og mennesker. 
 
 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.09.2018 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 10/2018 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
2 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til  innkalling. 

Merknader til innkalling: 

· Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om at klagesak ang. Rørgata settes opp som 
sak 107/18 på dagsorden.  

Dagorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.09.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
105/18 Detaljreguleringsplan for Coop i Sulitjelma  

106/18 Saltdalshytta NORD AS - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark- helikoptertransport 

 

107/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 
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105/18: 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. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannen fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak: 
Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom langs 
Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 105/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
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 
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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. 

Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom 
langs Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 

 
 
 
106/18: Saltdalshytta NORD AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark- helikoptertransport 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Saltdalshytta NORD as, på vegne av 
hytteeier i Sulitjelma, tillatelse til transport av byggesett til hytte med helikopter 
fra parkeringsplassen v/Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/467, beliggende 
nord for Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
· Flygingen må skje i tidsrommet i uke 40/18 (1. til og med 5. oktober 2018)  
 

I tillegg gis det tillatelse til frakting av kjøkkeninnredning ol.inntil 5 turer t/r i 
november/desember 2018. 

 
           Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 106/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Saltdalshytta NORD as, på vegne av 
hytteeier i Sulitjelma, tillatelse til transport av byggesett til hytte med helikopter 
fra parkeringsplassen v/Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/467, beliggende 
nord for Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
· Flygingen må skje i tidsrommet i uke 40/18 (1. til og med 5. oktober 2018)  

 
I tillegg gis det tillatelse til frakting av kjøkkeninnredning ol.inntil 5 turer t/r i 
november/desember 2018. 

 
           Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
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107/18: Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange 
hytteeiere som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga 
løypas naturlige beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil også 
være positiv for hytteeier ved Kjelvasskrysset som ligger rett ved 
løypa i rød støysone der all scootertrafikk som skal til Daja og 
Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller 
annet friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg 
positivt til løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil 
bidra til å redusere støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for friluftslivet 
for øvrig da den ikke kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. 
En opprettholdelse av Rørgata og Kjelvassløypa som tilførselsløyper 
til Daja og Turistløypa  vil bidra til et totalt bedre miljø enn om 
løypene skulle blitt stengt. Dette med bakgrunn i at scooter og evt 
sluffe må transporteres på henger med bil til og fra Daja som vil være 
en større miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren via Rørgata 
/Kjelvassløypa til Daja.  
 

1. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å 
ta hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter 
generelt er at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte 
løypenett er anlagt. Kommunen skal informere om fartsgrensen i 
forskrift på hjemmesiden samt skilte løypenettet. Det er Politi og 
kontrollmyndigheter som har ansvar for å føre kontroller i løypenettet.  
 

1. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og 
kl 22:00 for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt 
mellom kl 22:00 til 08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på 
kommunens hjemmeside. Det er scooterførernes ansvar å sette seg 
inn i gjeldende regler og politimyndighetens ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
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løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste løsningen 
for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og influensområdet.  

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 107/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak 

for Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange 
hytteeiere som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette 
pga løypas naturlige beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil 
også være positiv for hytteeier ved Kjelvasskrysset som ligger rett 
ved løypa i rød støysone der all scootertrafikk som skal til Daja og 
Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller 
annet friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg 
positivt til løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil 
bidra til å redusere støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for 
friluftslivet for øvrig da den ikke kommer i konflikt med andre 
friluftsinteresser. En opprettholdelse av Rørgata og Kjelvassløypa 
som tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil bidra til et totalt 
bedre miljø enn om løypene skulle blitt stengt. Dette med bakgrunn 
i at scooter og evt sluffe må transporteres på henger med bil til og 
fra Daja som vil være en større miljøbelastning enn å kjøre 
snøscooteren via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  
 

1. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for 
å ta hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra 
kontrollmyndigheter generelt er at det er mindre ulovlig kjøring etter 
at faste, regulerte løypenett er anlagt. Kommunen skal informere 
om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt skilte løypenettet. 
Det er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å føre 
kontroller i løypenettet.  
 

1. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 
og kl 22:00 for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt 
mellom kl 22:00 til 08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på 
kommunens hjemmeside. Det er scooterførernes ansvar å sette 
seg inn i gjeldende regler og politimyndighetens ansvar å 
kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
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friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste 
løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og 
influensområdet.  

 
 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 31.08.2018 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 9/2018 Til kl. 10:30 Møtested: Skriftlig saksbehandling 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det er behandlet en sak pr. skriftlig saksbehandling. Alle utvalgets medlemmer ga til tilslutning 
til det framlagte forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 31.08.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklignsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
103/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark. 
 

 
 
  



Side 3 
 

103/18: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 

 
Vigleik M. Aas, Bodø, gis tillatelse til å benyttet motorkjøretøy for kjøring fra 
Skjerstadveien, skogsveien mot Kleivtoppen, ca 650 m på etablert traktorvei. 
Trase i hht til kartutsnitt. 
  
 Det settes følgende vilkår: 
1. Det kan kjøres 1 tur/retur 
2. Tidsrom for kjøring er mellom kl 07:00 og kl 23:00 lørdag den 1. september 2018 
3. Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 

 
 
 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 31.08.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 103/18 Vedtak: 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis følgende dispensasjon: 
 
Vigleik M. Aas, Bodø, gis tillatelse til å benyttet motorkjøretøy for kjøring fra 
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Skjerstadveien, skogsveien mot Kleivtoppen, ca 650 m på etablert traktorvei. 
Trase i hht til kartutsnitt. 
  
 Det settes følgende vilkår: 
1. Det kan kjøres 1 tur/retur 
2. Tidsrom for kjøring er mellom kl 07:00 og kl 23:00 lørdag den 1. september 
2018 
3. Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 
 
 
 

 
 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 04.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2018 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommuestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

1. Svein Roger Bådsvik (V): Har fått forespørsel om deponi av overskuddsmasser 
i Fauske. 

2. Janne Hatlebrekke (AP):  
1. Valnesfjord skole - Ber om oppdatering. 
2. Ber om gjennomgang av alle private vs. kommunale veier i hele kommunen. 

3. Håvar Olsen (R): 
Etterlyser sak ang. veier i Sulitjelma. 

4. Kathrine Moan Larsen (FL):  
Etterlyser sak ang. garasje i Sulitjelma. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Svein Roger Bådsvik: 
Kommunalsjef svarte. Det er en utfordring. Vi arbeider med det. 
Janne Hatlebrekke: 
Kommunalsjef svarte.  
1. Veldig komplisert. Korrigert i pressemelding. Det vil komme et juridisk etterspill. 
Feilprosjekteringen ble aikke vklart før 9. august. Det vil snart foreligger plan for 
retting. 
2. Skal se på dette. 
Håvar Olsen: 
Kommunalsjef svarer. Enhetsleder Frank Zahl arbeider med saken. 
Kathrine Moan Larsen: 
Enhetsleder plan/utvikling svarte. Vil komme tilbake til dette 
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Orienteringer ved rådmannen: 
Helikopterkjøring - Kan lande på offentlige parkeringsplasser uten tillatelse fra 
kommunen. 

Det vil bli et ekstra møte 24. oktober. 

Som tema i oktobermøtet blir landbruk. Tema i novembermøtet blir enhet VVA. 

Det kan bli innkalt til et ekstraordinært møte før kommunestyremøtet 27. september. 

 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 10.09.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
089/18 Godkjenning av møtebok  

090/18 Delegerte saker i perioden  
091/18 Referatsaker i perioden  

092/18 Forslag til endring for Finneidlia 2  
093/18 Endring av opprinnelig områderegulering for 

Sentralskoleområdet 
 

094/18 Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia  

095/18 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget 
rammetillatelse for oppføring av tilbygg BRA 1696 m2, 
BYA 1718 m2  til eksisterende forretningslokaler i 
Handelsparken på Krokdalsmyra, Terminalveien 5 
Fauske 

 

096/18 Søknad om overføring av privat veiareal til kommunalt 
veiareal - 119/87 Rupsi borettslag 

 

097/18 118/14 - Marcus Hofmandselv - Innvilget svar på 
søknad om tillatelse til oppføring av garasjeBYA 
47,5m², altan BYA 40m² med tilhørende dispensasjon 
fra LNF området i kommundelplanes arealdel, 
Skjerstadfjordveien 78, Fauske 

 

098/18 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark- helikoptertransport. 

 

099/18 Norske Redningshunder Bodø lag - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

100/18 Fauske Rør AS - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

101/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark (ATV) 

Unntatt 
offentlighet 

102/18 Klage på avslag om bruk av helikopter for 
persontransport 

Unntatt 
offentlighet 

104/18 Delegasjon av fullmakt til å legge ut rullering av  
planforslaget til kommunedelplan for trafikksikkerhet 
(Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til offentlig ettersyn 
og høring 
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089/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 7/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 089/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 7/2018 godkjennes. 

 
 
 
090/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 090/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
091/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 091/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
092/18: Forslag til endring for Finneidlia 2 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Finneidlia 2. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 092/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Finneidlia 2. 

 
 
 
093/18:  Endring av opprinnelig områderegulering for Sentralskoleområdet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges revidert forslag til 
detaljregulering for Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 093/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges revidert forslag til 
detaljregulering for Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
094/18: Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 11 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter 
som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling av  
gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal for 
boliger i Fauske kommune. 

Rådmannens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 094/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 

 
 
 
095/18: 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget rammetillatelse for oppføring av tilbygg 
BRA 1696 m2, BYA 1718 m2  til eksisterende forretningslokaler i Handelsparken på 
Krokdalsmyra, Terminalveien 5 Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring 
av tilbygg til forretningslokalene i Handelsparken, Terminalveien 5, Fauske gnr.103 
bnr.1563 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra punkt 2.6 i 
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Fauske stasjonsområdet, for økt bebygd 
areal (BYA) fra 35 % til 41,5 % som omsøkt. 
 
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Bygg Engineering AS. 
 
Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Plan for trafikkavvikling fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 
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Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 095/18 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring 
av tilbygg til forretningslokalene i Handelsparken, Terminalveien 5, Fauske gnr.103 
bnr.1563 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra punkt 2.6 i 
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Fauske stasjonsområdet, for økt bebygd 
areal (BYA) fra 35 % til 41,5 % som omsøkt. 
 
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Bygg Engineering AS. 
 
Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Plan for trafikkavvikling fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 

 
 
 
096/18: Søknad om overføring av privat veiareal til kommunalt veiareal - 119/87 Rupsi 
borettslag 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune overtar ikke veiarialet fra Rupsi borettslag, da det vil medføre 
ytterligere press på vedlikeholdsmidlene for avd. VVA. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Håvar Olsen (R) fremmet følgende utsettelsesforslaget: 
Saken utsettes. 

R's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 096/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
 
 
097/18: 118/14 - Marcus Hofmandselv - Innvilget svar på søknad om tillatelse til oppføring 
av garasjeBYA 47,5m², altan BYA 40m² med tilhørende dispensasjon fra LNF området i 
kommundelplanes arealdel, Skjerstadfjordveien 78, Fauske 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §19-2 meddeles dispensajon fra kommuneplanes 
arealdel og planbestemmelser §5.1.1 for bygging i LNFR området som omsøkt.  
 
Utbygging av boligen med tilbygg1 og 2, er ikke behandlet i dette vedtaket og må søkes 
«Tillatelse til tiltak med ansvarsrett» med tilhørende dokumenter når det er aktuelt.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §20-4, trådt i kraft 01.07.2015 jf. SAK10 §3 
innvilges oppføring av altan og garasje i Skjerstadfjordveien 78, Fauske, gnr. 118. bnr. 
14 som omsøkt. Når tiltaket er oppført må ferdigmelding innsendes kommunen.  
 
Villkårene for dispensasjonen fra Statens vegvesen må taes til følge. 
 
Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge at 
bygningen/innretningen ligger nær RV80.  
 
Garasjen kan ikke brukes til varig opphold.  
  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 097/18 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §19-2 meddeles dispensajon fra kommuneplanes 
arealdel og planbestemmelser §5.1.1 for bygging i LNFR området som omsøkt.  
 
Utbygging av boligen med tilbygg1 og 2, er ikke behandlet i dette vedtaket og må søkes 
«Tillatelse til tiltak med ansvarsrett» med tilhørende dokumenter når det er aktuelt.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §20-4, trådt i kraft 01.07.2015 jf. SAK10 §3 
innvilges oppføring av altan og garasje i Skjerstadfjordveien 78, Fauske, gnr. 118. bnr. 
14 som omsøkt. Når tiltaket er oppført må ferdigmelding innsendes kommunen.  
 
Villkårene for dispensasjonen fra Statens vegvesen må taes til følge. 
 
Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge at 
bygningen/innretningen ligger nær RV80.  
 
Garasjen kan ikke brukes til varig opphold.  
 

 
 
 
098/18: Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- 
helikoptertransport. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte 
tillatelse til transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik 
Grendehus til tomt for gapahuk på gnr 110/16, jfr. kartutsnitt.  
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* Det kan benyttes inntil 2 turer t/r tilsammen i september 2018 

* Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
* Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 098/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte 
tillatelse til transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik 
Grendehus til tomt for gapahuk på gnr 110/16, jfr. kartutsnitt. 
 
  * Det kan benyttes inntil 2 turer t/r tilsammen i september 2018 
* Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
* Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 

 
 
 
099/18: Norske Redningshunder Bodø lag - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
gis Norske Redningshunder Bodø lag dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse 
med trening av redningshunder i øvre Valnesfjord,fra Røde Kors-hytta til grensen til 
Sjunkhatten nasjonalpark,  jfr. kartutsnitt. 
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1. Kjøringen må foregå kun i forbindelse med trening av redningshunder 
2. Kjøringen må foregå mellom kl 07:00 og 22:00 
3. Dispensasjonen varer i 3 år, dvs fom 15. oktober 2018 til og med 9. mai 2021. 
4. Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier (Statskog) 

 
Søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med trening av redningshunder i  Sulitjelma-
fjellet avslås, da dette vil medføre forstyrrelse for reindriftesnæringe i området. 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 099/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
gis Norske Redningshunder Bodø lag dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse 
med trening av redningshunder i øvre Valnesfjord,fra Røde Kors-hytta til grensen til 
Sjunkhatten nasjonalpark,  jfr. kartutsnitt. 
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1. Kjøringen må foregå kun i forbindelse med trening av redningshunder 
2. Kjøringen må foregå mellom kl 07:00 og 22:00 
3. Dispensasjonen varer i 3 år, dvs fom 15. oktober 2018 til og med 9. mai 2021. 
4. Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier (Statskog) 

 
Søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med trening av redningshunder i  Sulitjelma-
fjellet avslås, da dette vil medføre forstyrrelse for reindriftesnæringe i området. 

 
 
 
100/18: Fauske Rør AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Fauske Rør as om en generell dispensasjon for transport med 
beltemotorsykkel i forbindelse med installasjon av vann- og sanitæranlegg i 
hytter/fritidshus, avslås. 
 
Begrunnelse for vedtaket er at søknader etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag (unntaksparagrafen) skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut 
fra om det foreligger et særskilt behov for transport som ikke knytter seg til turkjøring og 
som ikke kan løses på annen måte. 
 
Når det gjelder hytter i Sulitjelmafjellet, er det 8 leiekjøringsløyver som kan brukes i 
forbindelse med slik transport.                                         

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 100/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Fauske Rør as om en generell dispensasjon for transport med 
beltemotorsykkel i forbindelse med installasjon av vann- og sanitæranlegg i 
hytter/fritidshus, avslås. 
 
Begrunnelse for vedtaket er at søknader etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag (unntaksparagrafen) skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut 
fra om det foreligger et særskilt behov for transport som ikke knytter seg til turkjøring og 
som ikke kan løses på annen måte. 
 
Når det gjelder hytter i Sulitjelmafjellet, er det 8 leiekjøringsløyver som kan brukes i 
forbindelse med slik transport.                                         

 
 
 
101/18: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark (ATV) 
 
 
 
 
102/18: Klage på avslag om bruk av helikopter for persontransport 
 
      
 
 
104/18: Delegasjon av fullmakt til å legge ut rullering av  planforslaget til 
kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til offentlig 
ettersyn og høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt til Rådmannen for å sende planforslag til 
rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til 
føring og legge det ut til offenlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt til Rådmannen for å sende planforslag til 
rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til 
føring og legge det ut til offenlig ettersyn. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/15422     
 Arkiv sakID.: 18/2601 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
110/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
247/18, 102/742 - Dahl Bygg AS - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av 
carport med sportsbod og balkong ny BYA på tiltaket 187m², Moltebærveien 1, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1 b) meddeles endringstillatelse for omsøkt tiltak i 
Moltebærveien 1, Fauske.  

 

Ansvarsforhold er uendret.   
 

 
248/18, 46/36 - Morten Nilsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring av bolig i 
Trivselsveien 77, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1 b,c) meddeles igangsettelsestillatelse for tiltak på 
boligen i Trivselsveien 77, Fauske gnr. 46. bnr. 36. som omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Morten Nilsen godkjennes jf. SAK 10 §6-8.  

 
 

 
250/18, Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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



 

Merete Nystad Kristiansen/Stig Kristiansen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte v/Langvatnet,  gnr 61/4/2.  Kjøringa skal foregå fra 
Nystad,  jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15.10.2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
14. mai 2023. 

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

mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
252/18, 119/1 - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr 19  Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 9, stort 736 m2 i Sulitjelma 
hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 

 



 

 
253/18, 119/1 - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 20 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 20, stort 979 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 



 

 
254/18, 119/1 - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 18 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 18, stort 597 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 



 

 
255/18, 119/1 - Staskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 7 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 7, stort 1128 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 

 



 

 
256/18, 119/1 Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 6 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 6, stort 1175 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 

 

 

 
257/18, 62/113 - Ina Kosmo og Mats Løkås - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse, 
frittliggende garasje BRA 55 m2 - BYA 64 m2 i Lakselvveien 4, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) meddeles tillatelse til endring av plassering og 
størrelse for frittliggende garasje i Lakselvveien 4, Valnesfjord, gnr.62 bnr.113,115 som omsøkt. 

 

Ansvarsrett som selvbygger for Mats Løkås videreføres. 
 

 



258/18, 119/1  - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 5 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 5, stort 1035 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 

 
 

 
259/18, 119/1 Statskog - Delibng og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 4 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 4, stort 947 m2 i Sulitjelma 
hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 



 

 
260/18, 119/1 - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet -  parsell nr. 3 Sulitjlema 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 3, stort 1177 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 



 
 

 
261/18, 119/1 Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 2 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 2, stort 980 m2 i Sulitjelma 
hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 



 

 
262/18, 119/1 - Statskog - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 1 Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 1, stort 1130 m2 i 
Sulitjelma hyttefelt avgrenset som vist på situasjonsplan. 

 

 



 

 
263/18, 76/25 - Sigbjørn Furnes - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av to parseller 
med omsøkte tomtegrenser fra g.nr. 76 b.nr. 25 i Fauske kommune. For parsellene fordeles areal  slik at 
totalareal for 76/266 med omsøkte parseller blir om lag 1,5 daa. 

 

 
 

 
265/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Oddbjørn Paulsen,Bodø,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 66/6.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

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



 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  15. oktober 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

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

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
266/18, 119/1/523 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/523. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/523 vest om Kjeldvatnet i Sulitjelma 

 



 

 
267/18, 102/757 - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - Endring av mønehøyde på 
garasje i Moltebærveien 13, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 b) innvilges søknad om endring av mønehøyden på 
tidligere omsøkt garasje til 5,44 m over gjennomsnittlig planert terreng i Moltebærveien 13, G.nr. 
102 B.nr. 757, som omsøkt. 
 

 
268/18, 61/4 - Marita og Ronny Hammernes - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og byggningsloven § 20 – 1 gis 
det ikke tillatelse til fradeling av boligtomt fra g.nr. 64 b.nr. 1 i Fauske kommune. 

 
 

 
269/18, 83/1, 4,12, 56 og 65 og 84/21, 47, 51 og 83 - Karl Gunnar Strøm og Jeanette Aronsen - 
Søknad om deling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 12 gis det ikke tillatelse til 
fradeling av gnr. 84/83 fra driftsenhet omfattet av gnr. 83/1,4,12, 56 og 65 og gnr. 84/21, 47, 51, og 83. 

 

 
270/18, 119/558 - Vibeke Madsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 82,5 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 



VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 558, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS.  
 

 
271/18, 119/555 - Torben Hanssen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 81 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 555, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
272/18, 119/557 - Åge Garnvik - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 79 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 557, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
273/18, 119/562 - Steve Samuelsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 62 m2 og L01: 30 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 562, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 



Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
274/18, 119/561 - Morten Tjønndal - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 75 m2 og L01: 30 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 561, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
275/18, 119/556 - Anne May Knudsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av 
hytte, BRA: H01: 79 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 556, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
276/18, 119/563 - Moira S. Hutchinson - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av 
hytte, BRA: H01: 65 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 563, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
277/18, 119/554 - Robert Hansen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 81 m2 og L01: 43 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 



Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 554, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
278/18, 119/560 - Finn Owen Meling - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av 
hytte, BRA: H01: 62 m2 og L01: 30 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 560, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
279/18, 119/559 - Ørjan Mørkved - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte, 
BRA: H01: 62 m2 og L01: 30 m2, i Sulitjelma Fjellandsby 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i Sulitjelma 
Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 559, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Rusånes Fabrikker AS, Saltdalhytta Nord AS, Kristensen Maskin AS og Haneseth VVS Salten AS. 
 

 
281/18, 83/15,104 - Wenberg Fiskeoppdrett AS - Innvilget rammetillatelse for oppføring av lager 
og administrasjonsbygg BYA 1474 m2 - BRA 1.810 m2 i Skysselvika - Straumøyrveien 22 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring av lager og 
administrasjonsbygg i Straumøyrveien 22, Fauske, gnr.83 bnr.15,104 som omsøkt. 

 

Det må foretas en mindre reguleringsendring i forhold til snuplass, grøntareal, vei og adkomst.  

 



Nytt nabovarsel må utstedes og ny situasjonsplan må utarbeides før søknad om 
igangsettingstillatelse. 

 

Det må søkes om utslippstillatelse.  

 

Dersom kommunal vannledning over eiendommen må legges om, skjer dette for tiltakshavers 
egen regning. 

 

          Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Byggsøk Norge AS, Rambøll Norge AS, Casa 
Consult AS, Finneid Sveiseverksted AS, Moldjord Bygg og Anlegg AS, Rørleggern Fauske AS, Fauske 
Elektro AS, Elektro Bodø AS og Norconsult AS.  

 

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

 
282/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Yngve Johnsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Klipvatn, gnr 118-4-7.  Kjøringa skal foregå fra Helskarsnes eller Djupos,  
jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

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



mennesker. 

 

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

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
283/18, 102/780 - Per Cato Stenhammer - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse - 
Oppføring av enebolig i 2 et., BRA H01: 153 m2, herav 53 m2 garasje og H02: 114 m2, i 
Bringebærveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig i to etasjer i 
Bringebærveien 5, G.nr. 102 B.nr. 780, som omsøkt. 

 

Når foretak for uavhengig kontroll er valgt, må erklæring om ansvarsrett og oppdatert 
gjennomføringsplan innsendes til kommunen. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, Murmester Sigurd Tverå AS, 
Larssen Maskin AS, Fauske Rør AS og Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik AS. 
 

 
284/18, 119/1/25 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar for 
eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/25. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/25 syd av fylkesvei 543 Jacobsbakken  i 
Sulitjelma 

 
 



 

 

 
286/18, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det ikke tillatelse til oppretting av 
festepunkt for næring/hotell/restaurant/friluftsliv på areal FrB 33 på Jakobsbakken Sulitjelma i Fauske 
kommune. 

 

 

 
288/18, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 



Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det ikke tillatelse til oppretting av 
festepunkt for næring/hotell/restaurant/friluftsliv på areal FrB 30 på Jakobsbakken Sulitjelma i Fauske 
kommune. 

 

 

 
289/18, 102/763 - Marthe og Ola Tande - Melding om endring av ansvarsrett i forbindelse med 
oppføring av enebolig i Tyttebærveien 12, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 23-1 og 23-7 jfr. SAK § 12-5, godkjennes melding om 
endring av ansvarsrett og ny erklæring om ansvarsrett fra Prosjektrådgiveren AS, for uavhengig 
kontroll av lufttetthet og våtrom i  enebolig, Tyttebærveien 12, Fauske gnr.102 bnr.763. 
 

 
290/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
291/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
293/18, 119/62 - Sulitjelma Eiendomsutvikling AS - Innvilget søknad om rammetillatelse for 
oppføring av ny butikk, BYA: 906 m2, samt innvilget igangsettingstillatelse for grunn- og 
terrengarbeider med fundamentering i Sandnes 10, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og § 21-4 meddeles rammetillatelse for oppføring av 
ny butikk i Sandnes 10, Sulitjelma, G.nr. 119 B.nr. 62 som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for grunnarbeider og 
støping av plate på mark på Sandnes 10 på følgende vilkår: 

· Oppstart av grunnarbeidene startes på eget ansvar. 
· Kommunal vannledning ø250 leverer 12 bar, utbygger må installere trykkreduksjon til 

bygget. 
· Det vises til epost av 05.10.18 fra VVA-avdelingen det krav til brannkum er spesifisert. 
· Avløpsledning må filmes og dokumenteres i orden.  



· Viser også til VA-plan Rev. B. datert 05.10.2018 
 

 
294/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
296/18, Svar på søknad om dispensasjon for motorkjøretøy i utmark 
 
 
297/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
298/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
300/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/15423     
 Arkiv sakID.: 18/2601 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
111/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Klage på forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter - Rørgata - Fauske kommune - 
vedtaket er opphevet 
 
 
2, Forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet - Uttalelse fra Eldrerådet 
 
 
3, Forslag til detaljregulering for Fauske Tower Hotel og Kulturhus - Offentlig ettersyn 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



' 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



Side 3  av  3

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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Forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet - Uttalelse fra 
Eldrerådet 
 
Eldrerådet- 030/18, har i møte 11.09.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet vil uttrykke misnøye med å ikke ha fått anledning til å behandle og å gi sin uttalelse på store 
og viktige utbyggingsprosjekter, i dette tilfellet detaljregulering av Sentralskoleområdet, sak 30/18. 

At saker som det skal innhentes høringsuttalelser på blir sendt ut på høring i et tidsrom av året der 
møteaktiviteten er så godt som avsluttet for ferieavvikling - og med høringsfrist før ferie er avsluttet og 
møteaktivitet påbegynt er ikke holdbart.  

Eldrerådet vil derfor be rådet for plan og utvikling legge opp føringer for høringsuttalelser til tider som 
ikke faller sammen med ferieavviklingen.  

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær Eldrerådet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

Kopi til 

Jørn I. Stene Ordfører   
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Forslag til detaljregulering for Fauske Tower Hotel og Kulturhus - 
Offentlig ettersyn 
 
Eldrerådet- 031/18, har i møte 11.09.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet vil uttrykke misnøye med å ikke ha fått anledning til å behandle og å gi sin uttalelse på store 
og viktige utbyggingsprosjekter, i dette tilfellet detaljregulering av Fauske Tower Hotel med kulturhus, 
sak 31/18. 

At saker som det skal innhentes høringsuttalelser på blir sendt ut på høring i et tidsrom av året der 
møteaktiviteten er så godt som avsluttet for ferieavvikling - og med høringsfrist før ferie er avsluttet og 
møteaktivitet påbegynt er ikke holdbart.  

Eldrerådet vil derfor be rådet for plan og utvikling legge opp føringer for høringsuttalelser til tider som 
ikke faller sammen med ferieavviklingen.  

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær Eldrerådet 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Jørn I. Stene Ordfører   
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Sak nr.   Dato 
112/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og kulturhus 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger. 
 

 
Vedlegg: 
05.09.2018 Vedlegg 3 ROS-analyse 1389775 

05.09.2018 Vedlegg 3A ROS-analyse - referat 18062018 1389776 

05.09.2018 Vedlegg 4 Innkomne innspill 1389777 

05.09.2018 Vedlegg 6 KU Naturmiljø-rev01 1389779 

05.09.2018 Vedlegg 7 Trafikkanalyse 1389780 

05.09.2018 Vedlegg 8 Geoteknisk vurdering 1389781 

05.09.2018 Vedlegg 9 Datarapport sedimentundersøkelser 1389782 

05.09.2018 Vedlegg 10 Miljøteknisk grunnundersøkelse 1389783 

05.09.2018 Vedlegg 11 - Illustrasjonsplan 1-500 1389784 

05.09.2018 Vedlegg 12 H100-VA_plan-A1 1389785 

06.09.2018 BaneNOR 1389890 

06.09.2018 Forsvarsbygg 1389891 

06.09.2018 Indre Salten Energi AS - Merknader til planforslag - Fauske Tower Hotel 
(102619) 

1389892 

06.09.2018 Indre Salten Energi 1389893 

06.09.2018 NVE 1389894 

06.09.2018 Næringsforum Fauske 1389895 

06.09.2018 Statens Vegvesen 1389896 

26.09.2018 Råd funksjonshemmede 1392132 

03.10.2018 Planbeskrivelse 1392876 

03.10.2018 Vedlegg 1 Plankart 1392877 

03.10.2018 Vedlegg 2 Planbestemmelser 1392878 

03.10.2018 Vedlegg 5 KU Landskap 1392879 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har vedtatt planoppstart for Fauske Tower Hotell og Kulturhus i 2017. Tower Hotel 
AS er tiltakshaver og Rambøll har bistått med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planen har vært lagt ut til høring fra 10. 
juli til 31. august 2018. Det er kommet inn 8 uttalelser, ingen innsigelser. Planen ivaretar de interesser 
som har gitt sin uttalelse i oppstartsperioden. I tillegg er nasjonale og regionale føringer ivaretatt på 
best mulig måte. Planen tilrettelegger for utbygging av et hotell og kulturhus som gir kommunen et 
løft i forhold til kultur, reiseliv, arbeidsplasser, trivsel i sentrum og næringsutvikling. 
 
Saksopplysninger: 



Fauske kommune har vedtatt planoppstart for Fauske Tower Hotell og Kulturhus i 2017. Tower Hotel 
AS er tiltakshaver og Rambøll har bistått med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planområdet som ble skissert i 
planoppstart inkluderte dagens hotell, samt tilstøtende arealer aktuelle for parkering/omforming. 
Planområdet er i planprosessen endret og redusert til strandpromenaden, avsatt område i Fauskevika 
og parkeringsarealet som er avsatt til fremtidig kulturhus. 
 
Samtidig som det ble meldt oppstart av arbeidet med reguleringsplanen, ble planprogrammet sendt 
på høring og vedtatt i kommunestyret den 22.03.2018. Innspill rettet mot selve planforslaget ble 
oppsummert i planbeskrivelsen og vurdert gjennom arbeidet med reguleringsplanen.  

 
 
Høringsuttalelser: 
Planen har vært lagt ut til høring fra 10. juli til 31. august 2018. Det er kommet inn 8 uttalelser, ingen 
innsigelser: 
 
BaneNor ber om at det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser mellom hotell og 
stasjonsområder.  
Kommentar: Merknad ansees ivaretatt i planen. 
 
ISE Nett AS ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av infrastruktur med hensyn 
til elforsyning. Her må ISE Nett få opplysninger om totalt effektbehov for Fauske Tower Hotell, inkl 



kulturhuset. Det er eksisterende høy- og lavspenningskabler, samt bredbåndskabler innenfor denne 
planen. Disse må eventuelt flyttes.  
Kommentar: Oppfølging av merknadene skal gjøres i byggesaksbehandlingen. 
 
Forsvarsbygg har ingen merknader til planen. 
 
NVE mener at deres tidligere gitte innspill er tilfredsstillende ivaretatt og de har ikke ytterligere 
merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Fauske Tower Hotel – Fauske kommune. De 
forutsetter at resultatene/konklusjonene i innledende geoteknisk vurdering med tanke på mudring, 
fylling, peling og spunting følges nærmere opp i den videre detaljprosjekteringen.  
Kommentar: Oppfølging av merknadene skal gjøres i byggesaksbehandlingen. 
 
Fauske Næringsforum har ingen spesielle innvendinger med hensyn til bygging av nytt Fauske Tower 
Hotell i Fauske sentrum. Imidlertid er det viktig å ha god dialog med prosjektet Ny By – Ny E6.  
Næringslivaktører i sentrum er opptatt av god informasjon gjennom Fauske Næringsforum.  Dette for 
å unngå støy og mulige konflikter i byggetiden. 
 
Statens vegvesen har gått i gjennom plandokumentene og har på nåværende tidspunkt ikke 
kommentar eller merknader til planforslaget, men de forbeholder seg retten til å komme med 
ytterligere innspill senere i prosessen. 
 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til detaljregulering for 
Fauske Tower Hotel og Kulturhus. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Når det gjelder allmenn tilgang til strandsonen og friluftslivsinteresser vurderer vi at planforslaget 
ivaretar dette forholdet på en god måte. Fylkeskommunen registrerer at det ikke er gjennomført en 
egen konsekvensutredning på temaet friluftsliv, slik det fremgikk i planprogrammet. Det er istedenfor 
gjort en vurdering av temaet i planbeskrivelsen. I og med at strandpromenaden ivaretas og det i 
tillegg er åpnet for aktivitet og ferdsel på piren, vurderer vi dette som tilstrekkelig. 
 
Landskap 
I vårt innspill understreket vi viktigheten av en grundig utredning av landskapsvirkninger for det 
planlagte tiltaket. Særlig fordi virkningene av høyhusetableringer på stedets karakter og identitet ikke 
tilstrekkelig er utredet på overordnet plannivå. Det er gjennomført en egen konsekvensutredning på 
temaet landskapsvirkninger, som er vedlagt planforslaget. 
Konsekvensutredningen, som bygger på metoden i Håndbok 712, konkluderer med at tiltaket har 
ubetydelig til liten negativ konsekvens for landskapsbildet. Nordland fylkeskommune stiller spørsmål 
ved de vurderinger som ligger til grunn for en slik konklusjon. Vi ser at omfanget av 
landskapskapsvirkningene vil avhenge av vinkel og avstand til bygget, men en samlet vurdering av 
nær- og fjernvirkninger bør etter vår oppfatning gi større utslag i omfang og følgelig større 
konsekvens på landskapsbildet. 
 
Barn- og unges interesser 
Fylkeskommunen understreket i tidligere innspill til planarbeidet viktigheten av å sikre en aktiv 
medvirkningsprosess. Dette med hensyn til tiltakets betydelige omfang og utstrakte påvirkning på 
landskapet og i bybildet. 
I planprogrammet er det beskrevet en aktiv medvirkningsprosess med bl.a. en workshop med barn og 
unge med fokus på utforming av torget. Dette er ikke gjennomført, noe som bl.a. forklares med at 
hatt man har hatt fokus på å utarbeide en fleksibel plan som gir rom for endringer, samt at utforming 
av torget ikke er satt i planen. I planbeskrivelsen står det at det vil gjennomføres en workshop for 
utforming av torget når reguleringsplanen er vedtatt. Workshopen skal ha spesielt fokus på barn og 



unges interesser, i tillegg skal det gi befolkningen mulighet til å føle et eierskap til prosjektet. 
Fylkeskommunen mener en slik workshop vil være med å sikre eierskap til prosjektet og bidra til å 
ivareta barn- og unges interesser. I og med at torget inngår som en del av planforslaget mener vi 
imidlertid at en slik medvirkningsarena hører hjemme i planprosessen. Vi minner om at forslagsstiller i 
henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 skal legge til rette for aktiv medvirkning og at kommunen 
har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, 
herunder barn og unge. 
 
Vannforvaltning 
I konsekvensutredningen for naturmiljø som er vedlagt planforslaget er det gjort en vurdering av 
tiltakets påvirkning på vannforekomstene Fauskevika og Nedrevatnet. Vi minner om at 
sektormyndigheten, her kommunen, skal vurdere tiltaket i henhold til vannforskriften § 12. En slik 
vurdering må gjøres før det fattes vedtak i saken. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Konsekvensutredningen på landskapsvirkninger er gjennomført med begrunnelse i at det vurderes at 
et høyhus vil være fremtredende i landskapet og ha stor betydning for bybildet. Dette ble nevnt som 
begrunnelse for en KU i planprogrammet. I vurderingen ble det argumentert at prosjektet vil i sterk 
grad påvirke landskapsbildet i Fauske. Konsekvensene som blir utredet består av temaer fra ikke-
prissatte konsekvenser. Det vurderes at rapporten er tilstrekkelig gjennomført og at vurderinger er 
gode nok. 
 
Barn og unges interesser kunne gjerne bli ivaretatt på en bedre måte i planprossen. Imidlertid er 
begrunnelsen for utsettelse av workshopen god nok og det forutsettes at prosjektet gjennomføres før 
utbyggingen settes i gang. 
 
Vurdering etter § 12 vannforskriften: Økologisk tilstand i Fauskevika er moderat og i Nedrevatnet 
dårlig. Kjemisk tilstand er ukjent i disse vassdragene. Mudring og fylling i anleggsfasen regnes som 
inngrep som endrer de fysiske egenskapene til vassdragene Fauskevika og Nedrevatnet med økt 
turbiditet i vannet og muligens økt sedimentering. Gjennomføringen er planlagt å ta mindre enn 1 år, 
og påvirkningen er altså kortvarig. Tiltaket gjelder ikke ny aktivitet som medfører forringelse av 
miljøtilstanden i en av vannforekomstene (jf. § 12 bokstav b). Utslipp som følge av hotelletableringen 
inneholder ikke miljøskadelige stoffer og vil dermed ikke ha noen effekt på gruntvannsområdet. 
Utslipp fra hotellet vil ledes til renseanlegg.  
 
Selv om tiltaket vil få ytterligere endret morfologi, så vil ikke dette i seg selv være til hinder for å nå 
god tilstand om forholdene med hensyn til forurensning skulle bedre seg. Vilkårene a-c etter § 12 
andre ledd er og vil bli oppfylt. Selve utfyllingen vil øke lengden på strandlinjen og dermed øke arealet 
av områder som ørreten foretrekker å beite i. I så stor grad som mulig er det viktig å hindre spredning 
av finmateriale fra sprengstein. En bør vurdere om bruk av siltgardiner er mulig, og om 
strømforholdene varierer på en slik måte at en kan vurdere å fylle ut/deponere slike masser under 
rolige strømforhold. Det forutsettes at det gjøres tiltak under anleggsfasen for å unngå utslipp av 
drivstoff/oljer i forbindelse med anleggsmaskiner. Samfunnsnytte er klart større enn et evt. 
midlertidig tap av miljøkvaliteten i vassdragene med stor økning av arbeidsplasser og økt aktivitet i 
sentrum. Annen lokalisering, størrelse eller utforming av hotellet er svær lite aktuelt.  
 
Konsekvensutredningen av naturmiljø peker på en forholdsvis lav konsentrasjon av metaller i 
bunnsedimentene i tiltaksområdet, men noe forhøyede verdier av PAH. PAH antas å omme fra utslipp 
av overvann fra Fauske, og er trolig derfor et resultat av en kontinuerlig tilførsel over tid.  Det bør 
vurderes om det i oppstart av byggefasen er mulig å etablere et renseanlegg som renser overvannet 
fra sentrumsveier/gater for å redusere påføring av forurenset vann til Fauskevika. 
 



Saksbehandlers vurdering  generelt: 
Planen ivaretar de interesser som har gitt sin uttalelse i oppstartsperioden. I tillegg er nasjonale og 
regionale føringer ivaretatt på best mulig måte. Barn og unges interesser vil bli hørt etter planens 
vedtak med en interaktiv seminar som beskrevet i planbeskrivelsen. Planen tilrettelegger for 
utbygging av et hotell og kulturhus som gir kommunen et løft i forhold til kultur, reiseliv, 
arbeidsplasser, trivsel i sentrum og næringsutvikling. Det vurderes som et viktig steg mot bærekraftig 
utvikling av kommunen. Det er viktig at hensynene som har kommet frem i planbeskrivelse og 
høringsuttalelser tas til etterfølge etter vedtak av planen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Det er opprettet 

et nytt selskap “Tower hotell AS”. Man ønsker samtidig å se på muligheten for å bygge et nytt 

kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner kan således utfylle hver-

andre. Dette kan gi flere positive synergieffekter for begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde 

en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at 

hotell- og kulturhusfunksjonene skal ha gjensidig bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av 

Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet omfatter ca. 23,8 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt som sentrumsformål. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

  

Figur 1 Planområdet 
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1.3 Metode 

 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er til-

passet planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

Det er gjennomført en innledende risikovurdering i prosjektgruppa 25.09.2017, tidlig i regulerings-

fasen. 

 

Den 18.06.2018, ble det gjennomført samling med representanter fra Salten Brann og Politiet, 

hvor alle relevante uøsnkede hendelser ble identifisert og vurdert/drøftet.  

 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsana-

lyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 

slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge 

skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle 

kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller av-

bøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen 

 

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende grunnlags-

materiale, kjente data og registreringer, gjennomførte tema-utredninger (støy, reindrift og frilufts-

liv/turisme) og forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig 

ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. 

Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen re-

videres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 

usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette 
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er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er 

ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 

som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av pro-

sjektet. 
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2. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE – HVORFOR-NÅR? 

 

Å fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen innebærer å gjøre en helhetlig vurdering av hva 

slags virkning planene kan ha på samfunnet og befolkningen. Dette samsvarer med det som var 

intensjonen da begrepet ble tatt inn i PBL1: 

 

• Bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom. 

• Bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre 

en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette. 

 

ROS-analysen gjennomføres etter krav i Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt utgangspunkt i 

rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). Det foreligger veileder knyttet til planarbeidet, men også i forhold til vurde-

ringer opp mot miljøkriminalitet og tilsiktede hendelser (terror ol) som Politidirektoratet har utar-

beidet. 

 

Dette tiltaket må kunne omtales som spesielt og spektakulært. Det vil prege Fauske som by og 

miljøet og samfunnet det utvikles i. 

 

Det sees som hensiktsmessig å gjennomføre en innledende ROS-analyse for å avdekke mulige 

uønskede hendelser som håndteres i det videre arbeidet. Innledende ROS-analyse vil gi input til 

planprogrammet, der det skal synliggjøres hvordan planarbeidet skal gjennomføres og hvilke tema 

som skal utredes spesielt. 

 

DSB anbefaler at en ROS-analyse omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser 

når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller 

om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av dette, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

ROS-analysen skal se på risiko i forhold til oppbygging, drift og vedlikehold i anleggsfase og i 

permanent fase. 

 

Noe av det som identifiseres kan knyttes til reguleringsprosessen, mens andre tema kan knyttes 

til prosjekterings- og byggefasen. Vurderingene skal sortere på dette. 
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3. METODE 

3.1 Analyse av risiko 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 29 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for identifise-

ring av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat dette pro-

sjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risi-

kobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

3.1.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

 

Kate-

gori 

Tidsintervall Sannsynlighet (per år) Forklaring 

E Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10% Svært høy 

D 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10% Høy 

C 1 gang i løpet av 50 til 100 år 1-2% Middels 

B 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 0,1-1% Lav 

A Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år <1% Svært lav 

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  
 

Kate-
gori 

Liv/helse Naturmiljø (geografisk 
utbredelse/varighet) 

Kulturmiljø (fredningssta-
tus/grad av ødeleggelse) 

Økono-
miske tap 

5 >10 dødsfall, 

>100 skadde 

>300 km2/km, >10 år Fredet kulturmiljø/ omfattende 

ødeleggelse 

>5 mrd. kro-

ner 

4 6-10 dødsfall, 
20-100 skadde 

>300 km2/km, 3-10 år 
30-300 km2/km, >10 år 

Fredet kulturmiljø/ begrenset 
ødeleggelse 
Fredete kulturminner/ omfat-
tende ødeleggelse 

2-5 mrd. kro-
ner 

3 3-5 dødsfall, 6-
20 skadde 

30-300 km2/km, 3-10 år 
3-30 km2/km, >10 år 

Fredete kulturminner/ begren-
set ødeleggelse 
Verneverdig kulturmiljø/ om-
fattende ødeleggelse 

0,5-2 mrd. 
kroner 

2 1-2 dødsfall, 3-
5 skadde 

3-30 km2/km, 3-10 år 
<3 km2/km, >10 år 

Verneverdig kulturmiljø/ be-
grenset ødeleggelse 
Verneverdige kulturminner/ 
omfattende ødeleggelse 

10-500 mill. 
kroner 

1 Ingen dødsfall, 
1-2 skadde 

<3 km2/km, 3-10 år Verneverdige kulturminner/ 
begrenset ødeleggelse 

<100 mill. 
kroner 

Tabell 2 Vurdering av konsekvens 
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3.2 Evaluering av risiko 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med numme-

rering mellom 1 og 29 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke akseptable og 

krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne felt ikke har 

en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav      

A – Svært lav      

Tabell 3 Risikomatrise 
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4. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

4.1 Sjekkliste 

 

Nr. Hendelse/situasjon Aktuelt? Risikovurdering 

 Naturhendelser 

1 Ekstremvær Nei  

2 Steinskred/-sprang Nei  

3 Løsmasseskred Ja Det er gjennomført geotekniske undersøkelser. Løs-

masser i sjøbunnen. 

4 Overvannsproblematikk Ja Økt nedbør, flom etc pga klimaendringer. VA-plan 

over området må ta opp i seg overvannshåndtering. 

5 Skogbrann Nei  

6 Jordskjelv Nei?  

7 Havnivåstigning Ja Hotell er planlagt ut på en pir i Fauskevika. Bebyg-

gelse legges på kote + 3,0. 

8 Vindutsatt Ja Fauske er vindutsatt og hotellet er planlagt som et 

slankt og høyt tårn. Bygget må prosjekteres for sterk 

vind. 

9 Naturlige terrengformasjoner 

so utgjør spesiell fare 

Nei  

 Store ulykker – på veg 

10 Større trafikkulykker på veg Ja En økning i antall kjøretøy kan gi økt ulykkesrisiko på 

veien.  

11 Ulykke i tunnel Nei  

12 Bussulykke Ja Hotellet vil generere en økning i antall busser, spesi-

elt turistbusser. Økning kan gi økt ulykkesrisiko. 

13 Ulykke med farlig gods Nei  

 Store ulykker – i sjø 

14 Skipskollisjon Nei  

15 Skipsforlis Nei  

16 Tankskipulykke Nei  

17 Passasjerskipulykke Nei  

18 Ferjeulykke Nei  

19 Stort oljeutslipp Nei  

 Store ulykker - brann 

20 Brann i transportmiddel Nei  

21 Brann i bygninger og anlegg Ja Det vil alltid være en viss risiko for brann i bygninger 

og anlegg. Planlagt hotell har kun én adkomst. Både 

evakuering og brannbiler må benytte samme ad-

komst. 

22 Andre branner Nei  

 Store ulykker - annet 

23 Hendelser under store arrange-

menter 

Ja Evakuering ved hendelser under store arrangemen-

ter. Hotellet har kun én adkomst. 

24 Kollaps/totalhavari av bygning Ja Det vil alltid være en viss risiko for kollaps av byg-

ninger.  

25 Langvarig bortfall av energifor-

syning 

Ja Det vil alltid være en viss risiko for bortfall av energi-

forsyning. Tiltaket medfører ingen økt risiko, men 

bortfall vil ha konsekvenser for driften av både hotel-

let og kulturhuset. 
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26 Langvarig utfall av telekom/IKT Ja Det vil alltid være en viss risiko for utfall av tele-

kom/IKT. Tiltaket medfører ingen økt risiko, men 

bortfall vil ha konsekvenser for driften av både hotel-

let og kulturhuset. 

27 Langvarig bortfall av drikke-

vannsforsyning 

Ja Det vil alltid være en viss risiko for bortfall av drikke-

vannsforsyning. Tiltaket medfører ingen økt risiko, 

men bortfall vil ha konsekvenser for driften av både 

hotellet og kulturhuset. 

28 Fallulykke/drukningsulykke Ja Selvmord, båtulykke, fall utfor kaikant, utforkjøring 

med bil. 

 Terrorisme 

29 Terrorangrep Ja Tilfeldig gjest 

Båtpåkjørsel – pæler/fylling 

Bil i høy hastighet 

 

 

 

Identifiserte uønskede hendelser: 

3 Løsmasseskred 

10 Ulykke på veg 

12 Bussulykke 

21 Brann i bygninger og anlegg 

23 Hendelser under store arrangementer 

28 Fallulykke/drukningsulykke 

29 Terrorangrep 
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5. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

5.1 Sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser 

 

5.1.1 Grunnforhold/Løsmasseskred 

Geoteknikk er et eget utredningstema og rapport er vedlegg til reguleringsplanen. 

Det er ingen registrerte skredhendelser eller faresoner for kvikkleire markert innenfor planområdet. 

Rambøll har gjennomført geotekniske undersøkelser både for landdelen og sjødelen av planområ-

det.  

 

Tiltaket på land ligger ikke innenfor eller i utløpet for noen tidligere kartlagt kvikkleiresone, men 

det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i skråningen nord for utbyggingsområdet i forbindelse 

med gamle grunnundersøkelser for Fauske Meieri. Grunnundersøkelser viser at grunnen generelt 

består av et topplag med tørrskorpeleire, over et leirelag med varierende mektighet. Det er bereg-

net stabilitet, og det er påvist tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs veileder 7/2014.  

 

Grunnundersøkelsene i sjøområdet viser løsmasser ned til 9 meter på med dypeste. Beregningene 

viser at stabiliteten for dagens terrengsituasjon på sjøbunn ikke er tilfredsstillende iht. krav i Eu-

rokode 7 og NVEs retningslinjer 7/2014. Massene mudres ut og fylling plasseres direkte på berg.  

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav     X 

A – Svært lav      

 

5.1.2 Trafikksikkerhet 

Trafikk er et eget utredningstema og rapport er vedlegg til reguleringsplanen. 

Området er ikke spesielt ulykkesbelastet. Det har skjedd 3 ulykker i Sjøgata og én langs E6 i 

nærheten av planområdet hvor alle involverte kun ble lettere skadd. En ulykke involverte fot-

gjenger, og en involverte syklist. 

 

Økt trafikk fører til større sannsynlighet for trafikkulykker, men området ligger i et sentrumsområde 

med lav fartsgrense, som bidrar til å holde skadegraden av en eventuell ulykke lav. Planforslaget 

legger opp til et sammenhengende areal fra torget til piren, men fortsatt med mulighet for gjen-

nomkjøring langs strandpromenaden. Det er mye som foregår i dette området med busser til ho-

tellet, samt varelevering til hotellet. God merking og skilting vil holde trafikkiskkerheten på aksep-

tabelt nivå. Imidlertid kan det oppstå ryggesituasjoner med busser eller varebiler som kan utfordre 

sikkerheten. Kravene til sikekr håndtering av kjøretøy må likevel antas å li ivaretatt. 

 



Ros-analyse

Det er utfordrende å ha vareleveranser og publikumsområder i samme område, og særlig i rykke-

situasjoner. Sannsynligeten forulykker er tilstede, selvom farterliten og dermed liten konsekvens

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1 2 3 4 5

E – Svært høy X

D – Høy

C – Middels

B - Lav

A – Svært lav

5.1.3 Brann i bygninger og anlegg

Det er alltid en viss risiko for brann i bygninger og anlegg. Dersom det oppstår brann i hotellet som

utvikler seg, kreves det rask og omfattende utrykning fra brannetaten. Hotellet ligger på en pir

med tilgang fra land på kun en side, men med tilgang fra sjø på flere sider. Hotellet ustyres med

automatisk slokkekapasitet og brannheiser for innsatsstyrkens atkomst inn i bygget. Fokus vil være

etasje 0,1 og 2 med tanke på slokking, mens for de øvrige etasjene er det evakuering/røykdykking

som er aktuelt. Tilgangen vil være fra hotellets framside, mens det er behov for mindre kjøretøyer

ut til enden av prien for eventuelle hendelser der.

Det kan være tfordrende med branntilløp ved hotellets framside, for eksempel en bilbrann i vare-

mottaket. I slike tilfeller er innsatsstyrkens responstid viktig.

Slokkevann i hydrant ved Sjøgata er knyttet til ledningsring med god kapasitet. Det må imdlertid

etableres uttak på to eller flere steder på piren.

Dersom brannetaten ikke ankommer i tide ved en større brann, kan det i verste fall oppstå fare for

liv og helse for et betydelig antall personer.
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Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels     X 

B - Lav      

A – Svært lav      

 

 

5.1.4 Hendelser under store arrangementer 

Både kulturhuset og hotellet dimensjoneres for større arrangementer. Hendelser med behov for 

utrykning fra både politi, brann og ambulanse kan oppstå. 

 

Hotellet ligger på en pir med tilgang fra land på kun en side, men med tilgang fra sjø på flere sider. 

Ved en uforutsett hindring på landsiden er hotellet avhengig av utrykning med båt. Arrangement 

som dette m omsøkes og det må rekvireres/leies inn tilstrekklig vakthold. 

 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels     X 

B - Lav      

A – Svært lav      

 

 

5.1.5 Fallulykke/drukningsulykke 

Hotellet er planlagt ut på en pir i Fauskevika. På grunn av havnivåstigning legges hotellet og topp 

pir på kote +3,0. Det vil alltid være en viss risiko for fallulykker fra en pir som videre kan resultere 

i drukningsulykke. Det vil også være en viss risiko for utforkjøring med bil og båtulykke som kan 

resultere i drukningsulykke. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels    X  

B - Lav      

A – Svært lav      

 



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

5.1.6 Terrorangrep 

Hotell og kulturhus som genererer mye folk og arrangerer større arrangementer kan ses på som 

aktuelle terrormål. Det vil alltid være en risiko. Noen hendelser kan en ikke hindre, mens andre 

kan det gjøres tiltak mot. For eksempel vil fartsdempende tiltak redusere mulighet for å kjøre bil 

med stor hastighet inn i menneskemengder. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav      

A – Svært lav     X 

 

 

5.2 Risikomatrise – risiko- og sårbarhetsbildet 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels    28 21,23 

B - Lav     3, 

A – Svært lav     29 

 

 

  



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

6. IDENTIFISERING AV TILTAK 

 

6.1 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Grunnforhold/løsmasseskred Fylling i sjø reguleres i plankartet.  

Geotekniske prosjektering gjennomføres. 

Trafikksikkerhet Det bør vurderes å flytte inngang til konferanseavdeling fra va-

releveringsområdet. Det bør videre gjennomføres god merking, 

skilting og informasjon om kjøremønster ved henting/leveran-

ser. 

Brann i bygninger og anlegg En realisering av planforslaget vil kunne medføre behov for å 

endre organisering og/eller økt utstyrsbehov til brannredska-

pen. Kravet for utrykning er 10 minutter, noe som ansees som 

akseptabelt. 

 

Vurdering av de branntekniske tiltakene er en del av byggets 

prosjektering og det er ansvarlig brannprosjekterende sin 

oppgave å påse at kravene i teknisk forskrift er ivaretatt. Det 

må vurderes brannheis(er), tilgang til slokkebrann og adkomst 

til pirens ytre del med mindre utrykningskjøretøy. 

 

Det må settes fokus på utforming og materialbruk ved mulig 

bilbrann ved varemottak. 

 

Salten brann må vurdere om eventuelle tiltak i byggesaken 

reduserer risikoen til et akseptabelt nivå. 

 

Hendelser under store arrang-

ementer 

Realisering av planforslaget vil kunne medføre behov for å 

endre organisering og/eller økt utstyrsbehov til utrykning. Til-

tak skal omsøkes og det skal dokumenteres tilstrekkelig vakt-

styrke for gjennomføring av arrangement. 

 

Dette er forhold som ligger utenfor reguleringsplanen, men som 

må følges opp. 

Fallulykke/drukningsulykke Prosjektet ivaretar sikkerhet på kanter i tråd med tekniske 

krav. Det innebærer gjerder og elelr stengsler på tak og pir. 

Terrorangrep Etablering av møbler og eller pullerter i åpne områder, for på 

den måten hindre kjøretøy i stor fart. 

I sjø må det vurderes tiltak i sjø på utsiden av området der 

vann knyttes inn mot hotellbygningen. 

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

 

  



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

6.2 Evaluering 

 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den ak-

tuelle fasen. 

 

 

 

Hendelse/fare Endring i risiko 

- Anleggsfase 

Endring i risiko 

- Permanent 

Grunnforhold/løsmasseskred Uendret risiko Redusert risiko 

Trafikksikkerhet Uendret risiko Redusert risiko 

Brann i bygninger og anlegg Uendret risiko Redusert risiko 

Hendelser under store arrangementer Ikke relevant Redusert risiko 

Fallulykke/drukningsulykke Uendret risiko Redusert risiko 

Terrorangrep Ikke relevant Redusert risiko 

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

 

 

7. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 7 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

• Løsmasseskred 

• Ulykke på veg 

• Bussulykke 

• Brann i bygninger og anlegg 

• Hendelser under store arrangementer 

• Fallulykke/drukningsulykke 

• Terrorangrep 

 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet til brann og utrykning ved ulykker. 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres.  

 

8. REFERANSER 

 
Fauske kommune 

 
DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, 2017. 

 

NVE Atlas 

 

Miljostatus.no 

 

Miljødirektoratets naturbase 

 

Artsdatabanken.no 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

NGU 

 

 

 

 

 



Rambøll Norge AS

NO 915 251 293 MVA1/2

Dato19.06.2018

Rambøll

Kobbes gate 2

PB 9420 Torgarden

N-7493 Trondheim

T +47 73 84 10 00

www.ramboll.no

M Ø TE R E F E R AT
Oppdragsnavn Fauske Tower Hotell og Kulturhus -reguleringsplan

Prosjekt nr. 1350024546

Emne Risiko og sårbarhetsanalyse – drøftingsmøte etater.

Møtedato 18.06.2018

Sted Bodø – Salten Brann

Møte nr. [xx]

Arrangør Rambøll

Referent Eirik Lind

Deltagere Ivar Hogstad, Leder forebyggendeavdeling Salten Brann

Kjetil Haugen, Leder beredskapsgruppen, Salten Brann

Trond Nilsen, Utrykningsleder, Forebyggendeavdelingen, Salten Brann,

Fauske

Tore Nordlie, Beredskapskoordinator, overbrannmester, Salten Brann

Bjørn Tore Rønningen, Innsatsleder, Politiet, Fauske

Geir Drangsholt, RiBrann, Tekøk AS

Eirik Lind, Oppdragsleder, Rambøll

Agenda ROS - ANALYSE FAUSKE TOWER HOTELL –
DRØFTINGSMØTE MED ETATER

1 Innledning

Eirik Lind orienterte om prosjektet, status og ytre rammer, samt

status mtp kulturbygg og utforming av pir og hotellbygg, samt

hovedgrep omkring transportsystem, leveranser og

publikumsområder.

2 Innledende orientering fra Ivar Hogstad

Utrykningstid er max 10 minutter.

Det fins ikke rannsprøyte /båt, men båter i nærheten kan

rekvireres.

Salten Brann: Personell er fordelt på 24 stasjoner. Totalt 314

personer, hvor 32 er på heltid. Stor grad av frivillighetsstyrke.
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3 UFORDRINGER 

3.1 Omgivelsene 

Politiet var opptatt av gode av- og påstigningsforhold, og mente Strandpromenaden kan 

være utfordrende, pga at den er smal og det er behov for inn-/utlasting på begge sider av 

buss. 

 

Konklusjon: 

Detaljprosjektet vil vurdere drop-off soner før utbygging 

3.2 Terror 

Det er viktig å hindre kjøretøyer å få stor fart.  

 

Konklusjon: 

Pullerter eller innretinger som hindrer stor fart fra Leitebakken og over torget ut på pirener 

aktuelle tiltak 

3.3 Brann 

Ved evt brann må bygget være kontruert med automatisk slokkesystem. Det betyr at 

branntjenesten konsentrerer seg om etasje 0,1 og 2 mtp evt slokking, for øvrig går 

innsatsen på sikring og uttransportering av personell. Brannvesen vil ha tilgang til framside 

med store kjøretøy, mens ytterst på piren er det behov for atkomst med mindre 

kjøretøy/Van-størrelse 

 

Konklusjon: 

Det må etableres brannheis, det må prosjekteres brannsloikkesystem med pumper i bygget  

for slokking, evt må det vurderes reservoar på toppen av bygget. 

 

Det etableres hydranter tidlig på piren,ytterst på piren og øst for høybygget 

 

3.4 Evakuering 

Det må etableres tilstrekkelig rømningsveger som er funksjonable og angis et oppmøtested 

(for eksempel Kulturhuset) 

 

Konklusjon 

Beredskapsplan med rutiner må etaleres, testes og bekjentgjøres kontinuerlig 

3.5 Toppetasje – publikumstilgang 

Det ble uttrykt bekymring rundt ideen om at taket skal være åpent tigjengelig for publikum 

– folk flest. Det er behov for kontroll med antall, både pga av kapasitet, men også i en 

evakueringssituasjon. 

 

Kanter må sikres både i bygg/på bygg og på pir. 

 

Konklusjon: 

Det må være kontrollsystem og tilsyn, som innebærer begrensninger i åpningstid på taket. 

Prosjekteringen besørger tilstrekkig sikring mot uforkjøring, fallulykker eller ønskede 

selvskadingsaksjoner. 
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Fauske kommune - Høring - Varsel om oppstart av planarbeid - Fauske 
Tower Hotel og kulturhus - Uttalelse fra Avinor 

Vi viser til Deres brev av 13.10.2017 og 16.10.2017 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid 
for Fauske Tower Hotel og kulturhus i Fauske kommune. 
 
Planområdet ligger ca. 43 km øst for Bodø lufthavn og berører ikke 
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen eller byggerestriksjonsflater 
for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen.  
 
Vi minner om at Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014 
vil gjelde for selve hotelltårnet og bruk av byggekraner, jf. 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
Luftfartstilsynet er myndighet for denne forskriften og har veiledningsplikt om hvordan regelverket 
skal overholdes. 
 
Avinor Flysikring har flynavigasjonsanlegget Fauske NDB og Klettkovfjellet med radar- og COM-
anlegg i en avstand på henholdsvis 11 og 18 km. Avstanden til nevnte installasjoner er så stor at et 
høyhus (hotelltårn) i Fauske sentrum ikke vil gi radiomessig uheldig innvirkning. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Luftfartstilsynet, Fauske kommune 
    

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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Uttalelse - oppstart av detaljregulering for Fauske tower og kulturhus, 

Fauske kommune, og forslag til planprogram 

Vi viser til brev, datert 13. oktober 2017. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, 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 saken uttaler vi oss som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet.  

 

Saksopplysninger  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca. 29,6 daa, og omfattes av bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og 

sjø. E6 går langs gjennom sentrum av Fauske med en ÅDT på 9250, og en fartsgrense på 40 

km/t.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes 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 legges til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.  
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Vår vurdering av saken  

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 

konsekvenser som følge av tiltaket, og hensynet til gående- og syklende.  

 

Vi har følgende innspill/merknader til planarbeidet:  

 Det er viktig å få en god og trygg flyt i trafikken i området. Derfor ber vi om at dere i 

reguleringsplanarbeidet grundig vurderer adkomst til bygninger og parkeringsplasser. 

Utformingen av disse skal være i henhold til Håndbok N100. 

 Det er viktig at planforslaget viser gode trafikale løsninger for myke trafikanter.  

 Det bør i reguleringsplanarbeidet legges til rette for økt bruk av sykkel som 

framkomstmiddel med godt tilrettelagt sykkelparkering.  

 Bebyggelse i planområdet kan bli utsatt for vegtrafikkstøy langs E6. Reguleringsplanen 

må derfor ha en bestemmelse om at T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanleggingen gjelder for planområdet. 

 

Konklusjon  

Planområdet omfatter E6 og berører derfor sterkt våre ansvarsområder. Det er derfor behov 

for en god dialog i denne planprosessen ved at Fauske kommune involverer Statens vegvesen. 

I tidsplan for utarbeidelse av planforslag er det veldig viktig at det avsettes tid til gjennomgang 

av forslaget med oss, før det fremlegges til politisk behandling og offentlig ettersyn.  

 

På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og vi ser frem til å motta en mer konkret 

plan for videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i 

den videre planprosessen  

 

 

 

Plan- og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

 

 

Ivar Heggli         Sesselja Jonsdottir  

Fungerende seksjonsleder      Rådgiver 

  

Med hilsen 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs innspill til varsel om oppstart av detaljregulering - Fauske Tower 

Hotel og kulturhus - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid datert 16.10.2017. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom- 

og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planen er å 

bygge nytt hotell på en pir ca 100 meter ut i sjøen i forlengelse av Leitebakken. Nytt kulturhus 

planlegges på GBnr 103/1336. 

NVEs innspill 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området på land av hav- og 

fjordavsetning, tykt dekke. Vi har ikke god kjennskap til avsetningene i sjøarealet, men anser det som 

mye sannsynlig at det også her finnes hav- og fjordavsetninger. Dersom det planlegges ny bebyggelse 

eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. En slik vurdering av de geotekniske 

forholdene vil kunne legge premisser for bygging innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn 

til, og at dette skal foreligge før reguleringsplan vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med 

sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» som finnes 

på vår hjemmeside www.nve.no. 

NVE er kjent med at tiltakshaver allerede har igangsatt arbeider for avklaring av grunnforholdene i 

forbindelse med planarbeidet. Vi synes det er positivt at det vises en bevist holdning til dette, da området 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.nve.no/
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i og omkring Fauske sentrum er svært utfordrende med tanke på ustabile grunnforhold og fare for 

kvikkleireskred.  

Havnivåstigning 

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i endring» er det gitt 

en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE anbefaler at ny 

utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år. I henhold 

til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i 

sikkerhetsklasse 3. 

Vassdrag, skred i bratt terreng og energianlegg 

Planområdet berører ikke vassdrag, skredfare i bratt terreng eller energianlegg. 

Generell informasjon 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser oppdatert informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg 

innenfor det aktuelle planområdet.  

 NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

NVE vil av kapasitetshensyn prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs 

bistand og verktøy i arealplanleggingen.    

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det være beskrevet hvilke vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan 

hensynene er innarbeidet i planen. Det er viktig at alle relevante fagutredninger innen NVEs 

saksområder er vedlagt og at det fremgår tydelig av høringsbrevet hva en ønsker bistand til i den enkelte 

saken. Vi ber om at plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

 

  

Kopi til: 

Fauske kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:rn@nve.no
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Andrea Birch-Aune Marthinsen

Fra: Lise Gunn Hansen < Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Sendt: 6. november 2017 12:10
Til: Andrea Birch-Aune Marthinsen
Emne: SV: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill

Hei!
Oppstart av planarbeid vedr Fauske Tower Hotell og Kulturhus ble behandlet i Faglig Trafikkforum den 25. oktober
2017. Det ble fattet følgende vedtak:

Sak 28/17: Oppstart av planarbeid – Fauske Tower Hotell og Kulturhus
Enstemmig vedtak: Faglig Trafikkforum Fauske (FTF)har ingen merknader til oppstartsmeldingen.

Dette til orientering.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Andrea Birch-Aune Marthinsen [mailto:andrea.marthinsen@ramboll.no]
Sendt: 16. oktober 2017 16:13
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill

Hei,
Det oppstod en feil i varselbrev datert 13.10.2017,nytt varselbrev med endret frist for innspill ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Andrea Birch-Aune Marthinsen

Arealplanlegger
Areal og samferdsel

M +47 90 25 53 36

andrea.marthinsen@ramboll.no
________________________________________

Rambøll
Mellomila 79
P.b. 9420 Sluppen
N-7493 Trondheim
www.ramboll.no
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Innspill ved oppstart og uttalelse ved høring av planprogram - 
Reguleringsplan for Fauske Tower Hotel og Kulturhus - Fauske  
 
Fylkesmannen viser til oversendelser av 13. og 16. oktober 2017.  
 
HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell 
og kulturhus i Fauske sentrum. Det skal også legges til rette 
for parkering og ivaretakelse av strandpromenaden. Bildet 
viser planavgrensning foreslått i varsel om oppstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYLKESMANNENS INNSPILL 
Planfaglige forhold 
Kommunen som ansvarlig myndighet har konkludert med at planen utløser krav om 
konsekvensutredning. Vi registrerer at temaene naturmangfold i sjø, landskap/bylandskap og 
friluftsliv/nærmiljø skal utredes, og har ikke spesielle innspill til dette. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unge skal være del av planbeskrivelsen, og det er sagt at planområdet ikke berører 
skoleveier, barnehager eller skoler. 
 
Fylkesmannen vil presisere at planforslaget likevel vil få konsekvenser for barn og unges 
interesser. Barn og unges interesser vil bl.a. være relevante når det gjelder fremtidig bruk av 
området til kulturhus/kino, og vi forutsetter at planbeskrivelsen sier noe om dette. Barn og 
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unges bruk av området/strandpromenaden i dag antar vi vil være omfattet av 
konsekvensutredningen knyttet til friluftsliv/nærmiljø.  
 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1 siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde 
ledd bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde, noe som også omfatter barnekonvensjonen.  
 
Enhver som fremmer planforslag skal i henhold til pbl. § 5-1 legge til rette for medvirkning, og 
har plikt til å sørge for at berørte barn og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen. 
Kommunen er gitt et ansvar for å kontrollere at slik medvirkning er gjennomført, ved sin 
behandling av planen. Se kravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging 
pkt. 4. Barn og unges rett til å delta og bli hørt fremkommer også av barnekonvensjonens 
artikkel 12.  
 
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.  
 
Støy 
I forslaget til planprogram pkt. 5.2 Tema fremkommer om støy: «Det vil ikke være behov for 
støytiltak, ettersom planområdet ligger i et sentrumsområde». I pkt. 5.1 Innledende fase til 
forprosjekt står at det vil gjennomføres en trafikkanalyse for å avklare behov for 
tilrettelegging/tilpassing av infrastruktur ved utbyggingen. 
 
For behandlingen av støy i planen viser vi til T-1442/2016 Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128. 
 
Etablering av hotell og kulturhus vil generere trafikkøkning på berørte tilførselsveier. For 
beregninger av turproduksjon viser vi til vegdirektoratets håndbok V713 Trafikkberegninger, 
eventuell annen relevant metodikk. Dersom beregningene viser at tiltaket genererer en 
vesentlig trafikkøkning på offentlig vei for bygninger med støyfølsom bruk innenfor 
støysonene, eller blir liggende i støysonene som følge av trafikkøkningen, må det tas hensyn 
til dette planarbeidet. 
 
Det må eventuelt tas inn reguleringsbestemmelser som sikrer støydempende tiltak for 
berørte bygninger med støyfølsom bruk. 
 
Forurensning 
Planområdet omfatter arealer i sjø og tiltaket planlegges etablert på pir. Det fremgår ikke om 
det planlegges for utfylling eller om det er behov for mudring. Ut fra planområdets nærhet til 
tettbebyggelsen er det risiko for at sjøbunnen kan være forurenset. Mudring, graving og 
utfylling i sjøbunn krever i utgangspunktet egen tillatelse etter forurensningsloven, uavhengig 
av tiltaket skjer fra land eller fra flytende innretning. Som grunnlag for søknad bør det 
gjennomføres miljøtekniske undersøkelser av berørt sjøbunn, og det bør fastsettes 
reguleringsbestemmelser som ivaretar dette.  
 
Eksempel på bestemmelse for å ivareta forurenset sediment: 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rikspolitiske%20retningslinjer
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059
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«Utfylling fra skip og/eller land, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning 
av forurenset sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med 
søknad om utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og 
utarbeides plan for håndtering av forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad 
om utfylling og/eller mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket 
kan igangsettes. Ved utfylling skal det benyttes rene masser». 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannen registrerer at NVE har gitt følgende innspill vedrørende Havnivåstigning: 

«Havnivåstigning 
Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i endring» 
er det gitt en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE 
anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil 
ha om 100 år. I henhold til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i 
sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 3.» 
 

Vi er enige i NVEs anbefalinger, og viser til ny veileder utgitt av DSB om «Havnivåstigning og 
stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging», av september 2016. Her finnes bl.a. 
tabell for utregning av planleggingstall, som bør legges til grunn ved den videre 
planleggingen. 

 
Veilederen fra DSB erstatter tidligere veiledning på området. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på våre hjemmesider). 
 
FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken 
sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, tilgjengelig på:  
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/.  
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
Kopi til: 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET

Rambøll Norge AS Avd Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7493 TRONDHEIM

i

ÅSSJEGIEHTADALLE ISAKSBEHANDLER  DIJA  SlEV./DERES REF MIJA SIEV.NÅR REF. BlEJWE/DATO

Arne Håkon Thomassen. +47 78 47 41 69 17/4719  -  3 25.10.2017

arne hakon.thomassen@samediggi.no Giehto  gå gulådalé  /0ppgis  ved henvendelse

Fauske Tower Hotel -Endret  frist  for  innspill

Vi viser til deres brev av 16.10.2017.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner  i  det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefagljge merknader til planforslaget

på det nåværende tidspunktet. Vi  minner imidlertid  om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette

bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner  og aktsomhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid  i  marken komme fram gjenstander eller

andre spor som viser eldre  aktivitet i  området, må arbeidet stanses og melding

sendes Sametin et  o  f ikeskommunen omgående, jf. Iov 9.  juni  1978 nr. 50 om

kulturminner (kml.) §  8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette

pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet  i  marken.

Vi gjør til  sist  oppmerksom på at dette  innspillet  bare gjelder Sametinget, og viser til egen

uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagéj lMed  hilsen

Andreas Stångberg Arne Håkon Thomassen

Fégajodiheaddji /Fagleder seniorrédediddje/seniorrådgiver

Da’t tjéla  Ie  elektråvnålattjat dåhkkidum  ja vuollåjUä/ek  séddiduwé/

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
Rambøll Norge AS Avd Postboks 9420 7493 TRONDHEIM

Trondheim Sluppen

Kopiija  /  Kopi  til:
Nordland  fylkeskommune  Postmottak 8048 BODØ
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Andrea Birch-Aune Marthinsen

Fra: lise.maria.stromquist@kystverket.no
Sendt: 23. november 2017 15:54
Til: Andrea Birch-Aune Marthinsen
Emne: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill

Hei,

Kystverket Nordland har gjort en vurdering av planområdet og forslaget til planprogram. Vi har ingen merknader
eller innspill til dette.

Hilsen

Lise Maria Strömqvist
seniorrådgiver
Kystverket Nordland
KYSTVERKET

Tlf: 941 95 509
Sentralbord: 07847
www.kystverket.no

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og
havområda til verdens sikreste og reneste



 

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528 

 Tromsø Museum - Universitetsmuseet 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2017/5547 
Dato: 07.11.2017 
 
 

Rambøll Norge AS 
 

 

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av planarbeid - Fauske 
Tower Hotel 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Viser også 
til kontakt med deres saksbehandler Eirik Gerhard Lind i september angående planlagte tiltak og foreløpig 
marinarkeologisk vurdering. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning 
av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil tilrettelegge for etablering av nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planlagte tiltak i sjø 
vil omfatte utfylling som en pir på 35 x 95 m i forlengelse av Leitebakken med nytt hotell i midten. Tiltaket blir 
relativt begrenset i omfang og gjeldende sjøarealet er ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet. Vi vurdere 
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten. Derfor har vi ingen merknader 
til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 
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Org. nr 982 019 354 MVA
Postadr Sjøgata 78

8200 FAUSKE
Telefon 91 33 45 41
E-Post sn-ped@online.no

Dato:13.11.2017

Rambøll
Mellomila 79
7439 Trondheim

SVAR TIL DETALJREGULERING FAUSKE TOWER HOTEL OG KULTURHUS.

Det tas forbehold om hvordan det er planer for hvordan regulering av trafikk/parkeringen
ønskes løst i denne reguleringen.

Vi ønsker i den fasen å kunne delta og komme med eventuelle komentarer til foreslåtte ønskelige
løsninger på dette fra deres side.

Med vennlig hilsen
Snorre Pedersen



 

Vår dato:  05.12.2017 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

17/17824- 3   

17/82415 

Deres dato:  13.10.2017 

Deres referanse:   

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Ole-Martin Axelsen 

    Tlf: 75 65 05 89 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Rambøll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse til oppstart og høring av planprogram - Detaljregulering - Fauske 

Tower Hotel og Kulturhus - Fauske kommune   

Viser til brev med varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Fauske 

Tower Hotel og kulturhus. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og 

kulturhus i Fauske sentrum. Nytt hotell er tiltenkt på en ny pir, ca. 100 meter ut i sjø, i forlengelsen 

av Leitebakken. Nytt kulturhus er planlagt på eksisterende parkeringsplass ved foten av planlagt pir 

på gnr 103, bnr 1336. Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Strandpromenade og 

parkering» og «Miljøgate E6». Planområdet er her vist som trafikk- og friområde i sjø, offentlig 

friområde, ulike kombinasjonsformål med bolig, forretning, kontor og trafikk, ulike vegformål samt 

gang- og sykkelvei. 

 

Fauske kommune har vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram jf. 

forskrift om konsekvensutredning § 11.  

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til 

varsel om oppstart og uttalelse til forslag til planprogram:  

 

Forholdet til regionale interesser 

I Fylkesplan for Nordland heter det at Nordlands arealer skal forvaltes slik at natur- og 

kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele fylket. Gjeldende 

Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Retningslinjene i kapittelet er uttrykk for vesentlige regionale interesser. 

Disse er viktig for å ivareta nasjonale og regionale interesser i arealforvaltningen. 

 

Tiltaket innebærer privatisering av strandsonen og berører det kartlagte friluftsområdet 

«Strandpromenaden», som er vurdert som svært viktig. Planlagt tiltak kan derfor være i strid med 

regionale interesser knyttet til allmennhetens tilgang til- og ferdsel i strandsonen og 

friluftslivsinteresser. I tillegg vil den planlagte høyhusetableringen medføre et brudd med helhetlige 

by- og landskapsrom i Fauske, og vil kunne endre byens identitet og visuelle uttrykk, jf. 

kulturminnefaglig vurdering senere i brevet.  

 

Tiltaket kan være i strid med vesentlige regionale interesser gitt til uttrykk i følgende arealpolitiske 

retningslinjer:  

 

8.2 By- og tettstedsutvikling 

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
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c)  Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 

stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 

miljøvennlig transport. 

 

d)  By- og tettstedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 

stedets karakter og identitet. 

 

8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 

landskapselementer. 

 

c)   Viktige friluftsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta 

de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. 

 

8.5 Kystsonen 

 

f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet/den funksjonelle 

strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og 

arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel.  

 

h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 

naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas. 

 

Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at det har vært bevilget stedsutviklingsmidler på ca. 

5 000 000,- til prosjektene «Strandpromenaden» og «Tilrettelegging for miljøtiltak i Fauske 

sentrum». Så langt vi kan se inngår Fauske Tower Hotel og Kulturhus i området som det er gitt 

tilskudd til. Det er viktig at kvalitetene som er opparbeidet blir ivaretatt i den videre planleggingen 

av området. I den grad planarbeidet åpner for endring/nedbygging av utearealene som er 

opparbeidet i forbindelse med stedsutviklingsprosjektene, ønsker Nordland fylkeskommune å bli 

involvert med tanke på utformingen av disse arealene.  

 

Planprogrammet 

Nordland fylkeskommune er tilfreds med planforslagets miljøfokus og stiller seg positiv til at 

forslagsstiller vurderer nye miljøvennlige energiløsninger. Dette er i tråd med arealpolitiske 

retningslinjer i Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 og Regional plan – Klimautfordringer i 

Nordland 2011 – 2020. 

 

Organisering og medvirkning – framdrift 

Med hensyn til tiltakets betydelige omfang og utstrakte påvirkning på landskapet og i bybildet vil 

fylkeskommunen understreke viktigheten av å sikre en aktiv medvirkningsprosess. Forslagsstiller 

skal i henhold til § 5-1 i pbl. legge til rette for aktiv medvirkning. Kommunen har også et særlig 

ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn 

og unge. 

 

I planprogrammet, under beskrivelsen av prosjektets miljøstrategi, står det at «bruk av lokale 

materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og ikke minst entusiasme». Videre går det 

frem at et hovedfokus for prosjektet «er å bringe liv og entusiasme i Fauske, gjennom god og 

bærekraftig arkitektur og stor grad av bruksverdi og tilgjengelighet for allmenheten.»  Nordland 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i186a3809-bbbd-44e8-b1fe-eee6736dd86b/klimautfordringene_i_nordland_trykk.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i186a3809-bbbd-44e8-b1fe-eee6736dd86b/klimautfordringene_i_nordland_trykk.pdf
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fylkeskommune mener en viktig forutsetning for å oppnå lokalt eierskap og entusiasme er en åpen 

og inkluderende medvirkningsprosess. For å sikre reell innflytelse bør medvirkningen skje i en 

tidlig fase av arbeidet.  

 

Det skisseres en medvirkningsprosess med blant annet folkemøte, samrådsmøte med 

lokale/regionale myndigheter, og særmøter med andre berørte interesser etter behov. I og med at 

dette prosjektet berører lokalbefolkningen direkte, anbefaler vi en mer aktiv og utadvendt 

tilnærming. Et eksempel på en slik tilnærming er å opprette en nettbasert kommunikasjonsplattform, 

hvor befolkningen kan følge arbeidet og komme med konkrete innspill. Vi anbefaler å se på 

veilederen Medvirkning i planlegging utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Rammer for planarbeidet 

I kapittel 3 redegjøres det for overordnede rammer hvor det vises til gjeldende kommuneplan, 

kommunedelplan og reguleringsplan, samt pågående reguleringsplanarbeid som grenser til 

planområdet (Havnegården). I tillegg er det vist til ny kommuneplan for Fauske 2015-2027, som var 

på 2. gangs høring tidligere i høst. Her er planområdets arealformål framtidig sentrumsformål. Det 

fremgår at reguleringsplan for Fauske Tower Hotel og Kulturhus vil forholde seg til denne planen. 

 

Nordland fylkeskommune registrerer at ingen nasjonale eller regionale planer eller føringer er nevnt 

i kapittelet som omhandler overordnede rammer for planarbeidet. Det finnes flere overordnede 

føringer som Nordland fylkeskommune mener er relevante med hensyn til denne planen. For 

eksempel statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og Regional plan – 

Klimautfordringer i Nordland 2011 – 2020. Vi ber derfor om at forslagsstiller setter seg inn i og 

vurderer hvilke overordnede statlige og regionale føringer som er av særlig betydning for det videre 

planarbeidet.  

 

Kunnskapsgrunnlaget – utredningstema 

Noen av de viktigste utredningstema for planforslaget er utvilsomt landskap og friluftsliv. Dette er 

også tema av vesentlig regional interesse, jf. arealpolitiske retningslinjer nevnt ovenfor. 

Fylkeskommunen er derfor tilfreds med at forslagsstiller vil gjennomføre en konsekvensutredning 

etter metoden i Håndbok V712 når det gjelder begge disse tema.  

 

Landskap 

Vi vil understreke viktigheten av en grundig utredning av landskapsvirkninger for det planlagte 

tiltaket. Særlig fordi virkningene av høyhusetableringer på stedets karakter og identitet ikke er 

tilstrekkelig utredet på overordnet plannivå, jf. vår uttalelse til kommuneplanens arealdel 2015-2027 

i brev av 03.11.17. 

 

Nordland fylkeskommune er opptatt av at planarbeidet skal legge til grunn tilgjengelig og 

beslutningsrelevant kunnskap. I den grad det er mangler i kunnskapsgrunnlaget, bør det så langt 

som mulig søkes å innhente relevant kunnskap. Når det gjelder landskap gjør vi oppmerksom på at 

Nordland fylkeskommune har gjennomført prosjektet Landskapskartlegging av Nordland og at det 

foreligger nedlastbare rapporter om dette arbeidet på fylkeskommunens nettside. Kartleggingen er 

også tilgjengelig som kartlag «NiN Landskapstyper» i Miljødirektoratets kartportal Natur i Norge. 

 

 

 

Næringsliv og sentrumsutvikling 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/
http://nin.miljodirektoratet.no/
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I henhold til forskriftens § 17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses det aktuelle 

tiltaket og være relevant for beslutninger som skal tas. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom 

på at dette tiltaket kan ha betydelige konsekvenser (både positive og negative) for næringslivet og 

sentrumsutviklingen i Fauske. Fylkeskommunen mener at konsekvensene tiltaket har for det lokale 

næringslivet er beslutningsrelevant kunnskap i dette planarbeidet. Vi anbefaler derfor at 

forslagsstiller inkluderer temaet i konsekvensutredningen. 

 

Planfaglige merknader 

Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i senere 

saker, fordi det gir fylkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges 

ved når denne saken legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 

av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensing 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.   

 

Generelt om god planlegging 

 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet. 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 

legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes. 

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der 

barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 

plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming av 

tilgjengelige og attraktive byrom.  

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 

Kulturminnefaglig  

Et nytt bygg på 24 etasjer vil bli et fremtredende element i Fauskes bylandskap, og det vil i stor 

grad kunne endre byens identitet og visuelle uttrykk.  

 

Forholdet til landskap/bylandskap er i tråd med dette et av temaene som skal konsekvensutredes. 

For å gi et godt bilde av de visuelle virkningene av tiltaket, anbefales det at konsekvensutredningen 

omfatter fotorealistiske visualiseringer av bygg og omgivelser sett fra flere steder i sentrum og 

omegn, inkludert visualiseringer sett fra bakkenivå. 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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Det vises til egne uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum – Universitetsmuseet om 

henholdsvis samiske kulturminner og kulturminner under vann. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

Samferdselsfaglig 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 

all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 

reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative 

ansvaret for alt arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier.  

 

I planarbeidet ber vi kommunen påse at Sjøgata ivaretas for å fortsatt kunne benyttes til 

kollektivtrafikk. Kollektivtrafikk (eller påvirkning på veien) i Sjøgata er ikke nevnt i planprogram 

og vi ber kommunen vurdere hvorvidt dette bør tas med. 

 

Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf 95 79 68 99 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Ole-Martin Axelsen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Forord

I forbindelse med planer om utfylling i Fauskevika i forbindelse med planer om etablering
av Tower Hotel Fauske, er det gjennomført en konsekvensutredning for tema
naturmangfold. Utredningen har tatt utgangspunkt i forslag til planprogram av 16.01.2018.



1. SAM M E N DRAG

Bakgrunn og formål
På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om utfylling ogetablering avhotell i Fauskevikai
Fauskekommune.

Datagrunnlag
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen.
Det er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør
utredningsområdet.

Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartlegging av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).
Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som
er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av
tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala -fra
stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang.
Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier
og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle
negative konsekvenser av tiltaket.

Registreringer
Det er registrert 4lokaliteter/forekomster som er verdivurdert, 2 vannforekomster, 1
bløtbunnsområde i strandsonen, samt Fauskevika som beiteområde for sjøørret som har
Sulitjelmavassdraget som gyte-og oppvekstområde.

Verdivurdering
Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være middels. Dette særlig på
grunnlag av funksjonsområdefor sjøørret, samt gruntvannsområdet innerst i vika..

Konsekvenser
En har gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier og gitt tiltaket ubetydelig/liten
negativ konsekvens.



2. IN N LE DNIN G OG UTBYGGIN GSPLAN E R

På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning for
temaet naturmangfold i forbindelse med planer om utfylling og etablering av hotell i
Fauskevika i Fauske kommune

En ønsker å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planområdet er i alt
ca. 29,6 daa, og omfatter både sjø-og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir ut i
Fauskevika.

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for
utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredning etter plan-og bygningsloven av
1.7.2009. Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og
planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning §11.

Tema som er utredet er marine naturtyper som bl.a. bløtbunnsområder i strandsonen og
ålegressenger, samt arter som kan tenkes å bruke sjøområdene i og i nærheten av
tiltaksområdet som viktig funksjonsområde, for eksempel marine fiskeslag og anadrom fisk.
I tillegg ble det tatt prøver av bløtbunnsfaunaen i området.

3. M E TODE

3.1 Datainnsamling

3.1.1 Eksisterende informasjon

Fylkesmannens miljøvernavdeling er blittforespurt om aktuell informasjon om registrerte
naturverdier i området.
I tillegg er det søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens
tjeneste Artskart og Miljødirektoratets Naturbase.

3.1.2 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsene bleutført 16.10.2017. Det var godeforhold, med sol og vindstille.
Sikten i vannet var god.

3.2 Retningslinjer

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger
skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1).
Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal
utføres (Miljøverndepartementet 1999).
Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er
planlagt. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens
vegvesen (2014).



3.3 Vurdering av verdi

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et
område. Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2. Når det
gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes D N håndbok 19 for
kartlegging av marine naturtyper som metode. For verdisetting av vannforekomster er
økologisk status fra vann-nett.no, og kriteriene fra Statens vegvesen sin håndbok V712
benyttet.

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.

Liten verdi Middels verdi Stor verdi
Landskaps-økologiske
sammenhenger

Områder uten landskaps-
økologisk betydning.

Områder med lokal eller
regional landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom
verdisatte delområder
(f.eks. naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på lokalt/regionalt nivå

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med sentral
sammen-bindingsfunksjon
mellom verdisatte delom-
råder (f.eks. naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på regionalt/nasjonalt nivå.

Vannmiljø/
Miljøtilstand

Vannforekomster i tilstands-
klasser svært dårlig eller
dårlig.
Sterkt modifiserte
Forekomster.

Vannforekomster i tilstands-
klassene moderat eller god/
lite påvirket av inngrep.

Vannforekomster nær
naturtilstand eller i
tilstandsklasse svært god.

Verneområder,
NML. kap. V

Landskapsvernområder
(nml. § 36) uten store
naturfaglige verdier

Verneområder (nml §§ 35, 37, 38
og 39)

Naturtyper på land og i
ferskvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype.

Lokaliteter i verdikategori C,
herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori B
og A, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori B
og A.

Naturtyper i saltvann Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype.

Lokaliteter i verdikategori C. Lokaliteter i verdikategori B
og A.

Viltområder Ikke vurderte områder
(verdi C)
Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk
med
viltvekt 2-3
Viktige viltområder (verdi B)

Viltområder og vilttrekk
med
viltvekt 4-5
Svært viktige viltområder
(verdi A)

Funksjonsområder for
fisk og andre fersk-
vannsarter

Ordinære bestander av inn-
landsfisk,
ferskvannsforekomster uten
kjente registreringer av rød-
listearter

Verdifulle fiskebestander,
f.eks. laks, sjøørret,
sjørøye, harr m.fl.
Forekomst av ål
Vassdrag med
gytebestandsmål/ årlig
fangst av anadrome
fiskearter < 500 kg.
Mindre viktig områder for
elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og kritisk
truet CR
Viktig område for arter i
kategoriene sårbar VU, nær
truet NT.

Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr
m.fl.
Nasjonale laksevassdrag
Vassdrag med gytebe-
standsmål/årlig fangst av
anadrome fiskearter > 500
kg.
Viktig område for elvemus-
ling eller rødlistearter i
kategoriene sterkt truet EN
og kritisk truet CR

Geologiske forekomster Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til
distriktets eller regionens
geologiske mangfold og
karakter
Prioriteringsgruppe 2 og 3
for kvartærgeologi

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til landsde-
lens eller landets geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi

Artsforekomster Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD) etter gjeldende
versjon av Norsk rødliste
Fredete arter som ikke er
rødlistet

Forekomster av truete
arter, etter gjeldende
versjon av Norsk rødliste:
dvs. kategoriene sårbar VU,
sterkt truet EN og kritisk
truet CR

Omfang angis på en femdelt skala:
Stort negativt -middels negativt -lite/intet -middels positivt -stort positivt.



For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15
(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et
vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2015 er benyttet i
arbeidet. I U CNs kriterier for rødlisting av arter (I U CN 2004) blir benyttet i det norske
rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse
rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)

For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer
artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område
angis på en glidende skala fra liten til stor verdi.

3.4 Vurdering av omfang

Omfangeter en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene
som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.

3.5 Vurdering av konsekvens

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til
0-alternativet. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde
miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 1 er en matrise som angir
konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget
stor positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (––––). Midt på
figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken
vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser.



Figur 1. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014).

3.5.1 Sammenstilling

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet
og etutbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter
konsekvensgrad. Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et
faglig ståsted. Det beste alternativet rangeres høyest (rang 1).

3.5.2 Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad
for tiltakshaver, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige
avbøtendetiltak er beskrevet.

4. N ATU RVE RDIE R OG VE RDISE TTIN G

4.1 Naturgrunnlaget

4.1.1 Klima og vegetasjonssoner

Fauske ligg i svakt oseanisk seksjon (O1)i mellomboreal sone. Siden den delen av selve
utbyggingsområdet som ligger på land er sterkt preget av bebyggelse, veier og annen
infrastruktur, gjøres det ikke noen videre vurderinger av vegetasjonssoner og beskrivelse av
naturen slik den ville vært uten slike inngrep.



4.1.2 Berggrunn og løsmasser

Berggrunn og løsmasser på land vil ha liten betydning for denne utredningen. I sjøområdet
beskrives det øvre løsmasselaget som hovedsakelig bløtbunn med mudder og silt.

4.2 Overordnede karakteristiske trekk

Tiltaksområdet ligger i Fauske sentrum og tilliggende sjøområde.

Figur 2. Kartet viser planområdet for tiltaket.

Området består generelt av et bebygget område med sentrumsfunksjoner og infrastruktur
som hører til. Dette medfører at vegetasjonen på land for det meste er bygget ned, og det
som eksisterer av vegetasjon er dels er plantet, og dels tilfeldig oppslag av vegetasjon der
det er forhold for det. I strandsonen er det deponert masser i flere omganger. Av flyfoto
fra Finn.no ser en at det ble gjort en utfylling mellom 2004 og 2009 for å gi plass til dagens
veg langs sjøkanten.

Sjøområdene ved Fauske, Fauskevika, ligger langt inne i Skjerstadfjorden på nordøstsiden
der fjorden svinger sørover inn i Saltdalsfjorden. Fauskevika har en relativt stor horisontal
dybde, og mottar mye ferskvann fra Sulitjelmavassdraget som løper ut i Fauskevikas
østside. Sulitjelmavassdraget er sterkt forurenset som følge av gruvevirksomhet, noe som
trolig påvirker kjemisk tilstand i vannforekomsten som Fauskevika tilhører.



4.3 Viktige naturtyper

Det er fra før ikke registrert viktige naturtyper innenfor tiltakets influensområde.

Bløtbunnsområder
Via flyfoto er det avgrenset en viktig naturtype etter håndbok 19 om karlegging av marint
biologisk mangfold. Dette er naturtypen «Bløtbunnsområder i strandsonen».

Figur 3. Kartet viser en viktig naturtypelokalitetav typen «Bløtbunnsområder i strandsonen»

Lokaliteten er liten, men tas med fordi den ligger i nærområdet for sjøørret som benytter
Sulitjelmavassdraget som gyte og oppvekstområde. I noen grad benyttes den nok også av
næringssøkende og rastende vanntilknyttede fugler.

Lokalitet 1, Indre Fauskevika
Størrelsen er ca 40 daa, og tilsier ikke større verdi enn C-lokalt viktig.

4.4 Anadrom fisk

Sulitjelmavassdraget renner ut i Fauskevika. Dette vassdraget har betydelige utfordringer i
forhold til vassdragsregulering og forurensning. Det fører likevel i en viss grad anadrom fisk
som er viktig å ta vare på. En må regne med at sjøørret fra vassdraget bruker nærområdet i
sjø til næringssøk. I tillegg har flere viktige vassdrag for sjøørret utløp til Skjerstadfjorden,
bl.a. Saltdalsvassdraget.

Sjøørret foretrekker byttedyr som krepsdyr, mangebørstemark, insekter og fisk. Dette er
arter som finnes i bløtbunnsområder spesielt. Det er spesielt den yngre sjøørreten som
benytter seg av næringstilgangen i strandsonen. Disse områdene brukes av yngre sjøørret i
sommerperioden. Størrelsen på fisken er med på å gi ulike beitepreferanser. Større fisk vil



jakte i den pelagiske sonen lengre ut i fjorden, men også jakte i de mer grunne områdene i
perioder av året.

Fauskevika har relativt begrenset areal med beiteområder for sjøørret vi mener det er riktig
å sette verdien av Fauskevika for sjøørret til middels verdi.

4.5 Vannmiljø

Fauskevika har i følge vann-nett.no økologisk tilstand «Moderat». Det oppgis at
forekomsten i middels grad er påvirket av diffus avrenning fra gruvevirksomhet,
hydromorfologiske endringer som følge avvassdragsregulering, samt diffus avrenning fra
By/tettsted. Vannforekomsten får verdi liten/middels verdi.

Tilliggende vannforekomst Nedrevatnet har økologisk status «Dårlig». Denne statusen får
den på grunn av forurensning fra gruvedrift, og på grunn av hydromorfologiske endringer
som følge av vassdragsregulering. Verdien settes til liten verdi.

ID Navn Økologisk status Verdi
0363020900-C Fauskevika Moderat Liten/middels verdi
0363020800-C Nedrevatnet Dårlig Liten verdi

4.6 Fremmede arter

Planområdet er ikke undersøkt for fremmede arter.

Figur 4. Bilder tatt fra øvre del av planområdet mot sør. Kilde: Google.

4.7 Rødlistearter

Av rødlistede arter er bare fugler registrert i nærheten av planområdet. Noen er bare
tilfeldige overflyvninger, mens andre trolig har vært på næringssøk eller registrert under



trekktiden. Artene som er observert er sothøne (VU), havelle (NT), bergand (VU), ærfugl
(NT), makrellterne (EN), storspove (VU), sjøorre (VU), gulnebblom (NT), fiskemåke (NT),
taksvale (NT), svartand (NT), brushane (EN), teist (VU), tyvjo (NT) og stær (NT). Det er
registrert bløtbunnsområder både i Klungsetvika vest for Fauskevika, og i Nedrevatnet.
Området vil derfor mest sannsynlig ha en viss funksjon som rasteområde for vanntilknyttet
fugl.

4.8 Bløtbunnsfauna

Det ble tatt fire grabbprøver fra planområdet og den umiddelbare nærhetfor å sjekke om
det var sjeldne/rødlistede arter blant disse. Prøvene viste bare vanlige forekommende
arter, og ingen var rødlistet.

4.9 Sammenstilling av naturverdier

Figur 5. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet, samt deres verdi etter håndbok V712.

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok 1
Indre Fauskevika

Gruntvannsområde i strandsonen Middels

Lok 2 Sulitjelmavassdraget Sjøørret Middels

Lok 3
Fauskevika

Vannforekomst Liten/middels

Lok 4 Nedrevatnet Vannforekomst Liten

5. VU RDE RIN G AV OM F AN G OG KON SE KVE N SE R

5.1 Alternativ 0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.
Dagens situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved
vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes
uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-
alternativet fornaturmangfoldet bli ubetydelig.

5.2 Utbyggingsalternativet

Lokalitet 1, Indre Fauskevika, naturtypelokalitet
Verdi: Middels



I anleggsfasen vil turbiditeten i vannet kunne øke som følge av utfylling i sjøen. Dette vil
kunne føre til økt sedimentering i lokaliteten. Dette vil ikke ha noen stor betydning for
lokalitetens betydning som leveområde for bløtbunnsorganismer eller næringssøkende
fugl. Undersøkelser (Helmersen, T og L. Støver 2018) viser forhøyede verdier av PAH i øvre
lag av bunnsedimentene. En har ikke oversikt over utbredelsen av PAH i resipienten, da det
bare er tatt prøver i og nær tiltaksområdet. Forurensningen antas å tilføres resipienten ved
utslipp av overvann fra Fauske, noe som trolig fører til at det har vært en mer eller mindre
kontinuerlig eksponering for PAH i større deler av Fauskevika. Under anleggsfasen er det
også risiko for utilsiktede utslipp av drivstoff/oljer i forbindelse med anleggsmaskiner.

En forutsetter at ev utslipp som følge av hotelletableringen ikke inneholder miljøskadelige
stoffer. Under denne forutsetningen mener vi at tiltaket ikke vil ha noen effekt på
gruntvannsområdet, og at omfanget derfor er intet for lokalitet 1.

Konsekvensen er derfor ubetydelig (0).

Figur 6. Bildet viser dagens kaipromenade der piren med hotell er planlagt. Kilde: Google.

Lokalitet 2, Anadrom fisk i Fauskevika
Verdi: Middels

I anleggsfasen vil turbiditeten i vannet kunne øke som følge av utfylling i sjøen. Gjøres
denne utfyllingen ved å deponere sprengstein, kan kvasse partikler skade gjellene på fisk
som eksponeres for disse, da inkludert sjøørret som beiter i området. Er konsentrasjonen



høy nok, kan det føre til akutte og dødelige skader på fisken. Omfanget er avhengig av
spredning og strømhastighet, og hvor mye fisk som befinner seg i nærheten.

Under anleggsfasen er det også risiko for utilsiktede utslipp av drivstoff/oljer i forbindelse
med anleggsmaskiner.

Tiltaket vil ikke bygge ned viktige områder for næringssøk for sjøørret, da dette er et dyp
som ørreten sjelden beiter i. Selve utfyllingen vil øke lengden på strandlinjen og dermed
øke arealet av områder som ørreten foretrekker å beite i.
Omfanget av tiltaket settes til intet.

Konsekvensen er derfor ubetydelig (0).

Lokalitet 3, Fauskevika, vannforekomst
Verdi: Liten/middels

Vannforekomsten utgjør blant annet havneområde for Fauske, og er tidligere utfylt langs
nordsiden. Forekomsten er også påvirket av forurensning fra gruver og avrenning fra
tettsteder. Økologisk tilstand er moderat. Selv om tiltaket vil få ytterligere endret
morfologi, så vil ikke dette i seg selv være til hinder for å nå god tilstand om forholdene
med hensyn til forurensning skulle bedre seg.

Omfanget settes til lite negativtfor Fauskevika.

Når verdien er liten gir dette ubetydelig/liten negativ konsekvens for lokaliteten (0/-).

Lokalitet 4, Nedrevatnet, vannforekomst
Verdi: Liten

Tiltaket vil ikke påvirke denne vannforekomsten vesentlig. Under stigende vannstand vil
partikulært materiale som blir virvlet opp under anleggsarbeidene i noen grad kunne følge
vannstrømmen inn i Nedrevatnet.

Omfanget settes til intetfor vannforekomsten.



Når verdien er liten gir dette ubetydelig konsekvens for vannforekomsten (0).

5.3 Sammenstilling og rangering

Tabellen under gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og
utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde
områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta
er brukt som støtte for vurderingene.

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurdering.

Lokalitet Verdi Omfang
Konsekvens

0-alternativet
Konsekvens

utbyggingsalte
rnativet

Lok 1 Middels Intet 0 0

Lok 2 Middels Intet 0 0

Lok 3 Liten/middels Lite negativt 0 0/-

Lok 4 Liten Intet 0 0

Samla konsekvens
0 0/-

Rangering 1 2

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels

5.4 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”

En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier i tilknytning til den marine delen av
planområdet, samt ev verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Det ble
ikke registrert naturtyper eller rødlistede arter som vil bli bygget ned, verken på land eller
som følge av utfylling i sjø. Det ble skjønnsmessig registrert en naturtype, men som vi
mener ikke blir vesentlig negativt påvirket. Planområdet er ikke sjekket for svartelistede
arter.

Undersøkelser foretatt i 2018 viser en forholdsvis lav konsentrasjon av metaller i
bunnsedimentene i tiltaksområdet, men noe forhøyede verdier av PAH. PAH antas å omme
fra utslipp av overvann fra Fauske, og er trolig derfor et resultat av en kontinuerlig tilførsel
over tid. Det betyr at forurensningen trolig er spredd over et større område i Fausevika, og
at organismene som lever der allerede er eksponert for denne miljøgiften. Vi tror derfor
ikke at dette tiltaket i seg selv vil føre til vesentlige virkninger for registrerte naturverdier.



Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til å vurdere konsekvensene av
anleggsarbeider og driftsfasen av selve tiltaket, men er dårlig i forhold til ev forekomster av
svartelistede arter på land.

§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.”

Vi mener å ha innhentet nok kunnskap om området til å kunne vurdere virkningene av
tiltaket godt nok. Det betyr at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet. En vil
likevel bemerke at det ikke er gjort feltundersøkelser av biolog, og at vegetasjon på land,
for eksempel ev forekomster av fremmedarter, ikke er undersøkt.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.”

Tiltaket skjer i et område som allerede er sterkt modifisert i forhold til naturtilstanden, og
inngrepet er relativt sett lite. Det foreligger ingen spesielle naturverdier som blir negativt
påvirket av tiltaket, og vi mener derfor at en økning av den samlede belastningen på
naturtyper, artsmangfold eller fjordsystemet er liten.

5.5 Avbøtende tiltak

I så stor grad som mulig er det viktig å hindre spredning av finmateriale fra sprengstein. En
bør vurdere om bruk av siltgardiner er mulig, og om strømforholdene varierer på en slik
måte at en kan vurdere å fylle ut/deponere slike masser under rolige strømforhold.

Før anleggsarbeidene starter bør planområdets landareal sjekkes for eventuelle
forekomster av svartelistede arter, og massehåndteringen må ta hensyn til dette og
transportere og deponere infiserte masser på en forsvarlig måte som hindrer spredning.
Anleggsmaskiner må på samme måte rengjøres før de fraktes ut av området.
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7. VE D L E G G

Bløtbunnsfauna registrert i grabbprøver i og i nærheten av planområdet.

Fauske
Provtagningsdatum:

Det. Anna Scherer 1

Taxa Individantal
CNIDARI A, nässeldjur

Edwardsiidae 3
POLYCHAETA, havsborstmaskar

Capitella capitata artkomplex 1
Cauleriella sp. 1
Capitellidae 1
Cirratulidae 1
Diplocirrus glaucus 1
Eteone flava/longa 10
Glycera alba 1
Goniada maculata 5
Hydroides norvegica 2
Maldanidae 4
Nephtys sp. 4
Nereimyra punctata 1
Oxydromus flexuosus 1
Pholoe baltica 12
Phyllodocidae 1
Prionospio sp. 1
Scoloplos armiger 56
Sigalionidae juv 3
Sthenelais limicola 4
Syllidae 3

CRUSTACEA, kräftdjur
Cheirocratus sundevalli 3
Paguridae juv 1

BIVALVI A, musslor
Abra nitida 1
Abra sp. juv 2
Nucula nitidosa 1
Tellinidae juv 1
Thyasira sp. juv 10

ECHINODERMATA, tagghudingar
Ophiuroidea juv 1

ASCIDI ACEA, sjöpungar
Ascidiacea 1

Summa (antal individer): 137
Summa (antal taxa): 30

2018-02-20

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast
återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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NOTAT 

Oppdrag 1350024546 - Detaljregulering Fauske Tower Hotel 

Kunde Tower Hotel Norway AS 

Notat nr. T-01 

Dato 2018-07-09 

Til Trine Nøvik 

Fra Rambøll Norge v/ Dimmen og Lunde 

Kopi Eirik Gerhard Lind 

 

Temanotat trafikk FAUSKE TOWER HOTEL 

 

I forbindelse med detaljregulering av Fauske Tower Hotel og 

kulturhustomta skal de trafikale konsekvensene utredes. 

 

I utredningen blir det sett på trafikksikkerhet, framkommelighet / 

trafikkavvikling og parkeringsbehov. Trafikkvurderingen vil også 

danne grunnlag for om det må gjøres avbøtende tiltak med hensyn 

til vegtrafikkstøy. 

 

Planavgrensningen er vist i figuren under. 

 

 
Figur 1: Planområde 
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1. Trafikkomtale i planprogrammet 

 

Trafikkforhold er omtalt i planprogrammet kapittel 2.7. 

 

Fauske er et trafikalt knutepunkt både med hensyn til bil-, kollektiv- og godstransport. 

 

Planområdet ligger i hovedsak sør for E6 (Storgaten) i Fauske sentrum. Gjennomsnittlig 

døgntrafikk (2017) på E6 er i NVDB angitt til 8 500 – 10 000 kjøretøy per døgn mellom de 

to rundkjøringene som er øst og vest for planområdet. E6 har mest trafikk i vest, i 

rundkjøring / kryss med rv 80. Fartsgrensa er 40 km/t.  

 

Kommunal veg Sjøgata går parallelt med Storgaten, og går like nord for parkeringsarealet 

som er framtidig tomt for kulturhuset. Sjøgata har busstrafikk, 40 km/t fartsgrense og 

tosidig fortau. Det foreligger ikke opplysninger om trafikkmengder i Sjøgata. 

 

Strandpromenaden er den sørligste øst-vest-gata, og er "parkeringsgate" med adkomst til 

parkeringsplasser. Helt ytterst mot sjøen er det gangareal. Gata er relativt smal, og antatt 

fartsnivå er ca. 30 km/t. Innenfor planområdet vil Leitebakken og de andre gatene som går 

nord-sør også ha fartsnivå på ca. 30 km/t eller lavere. 

 

 
Figur 2: Del av Strandpromenaden og Sjøgata. Mange parkeringsplasser (kilde: 1881.no) 

 

 

1.1 Merknader vedrørende trafikk etter melding om oppstart av planarbeid 

 

Fylkesmannen i Nordland: 

Behov for trafikkberegning som grunnlag for eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy. Barn og 

unges interesser må ivaretas. 
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• Det blir utført trafikkberegning som følge av tiltaket. 

• Trafikksikkerhet og framkommelighet, herunder universell utforming blir vurdert som en 

del at trafikkvurderingen. 

 

Nordland fylkeskommune: 

Barn og unges interesser må ivaretas, blant annet sikker skoleveg. Det må fokuseres på 

trafikksikkerhet for alle reisende. Sjøgata som kollektivtrasé må omtales og behandles. 

• Trafikksikkerhet: Se kommentar for Fylkesmannen. 

• Sjøgata som kollektivtrase vil ikke bli berørt som følge av dette tiltaket. Det skal i tillegg 

etableres et punkt for bussreisende til hotellet i Strandpromenaden. 

 

Statens vegvesen Region nord: 

Det må sikres god flyt i trafikken. Adkomst til bygninger og parkeringsplasser må være i 

henhold til Vegvesenets håndbok N100. Planforslaget må vise gode løsninger for myke 

trafikanter. Det bør legges til rette for økt bruk av sykkel. En må ta hensyn til 

retningslinjene for behandling av støy i arealplanleggingen. 

• På kommunalt vegnett kan den enkelte kommune ha andre normalkrav enn de som er 

gjeldende i N100 for riksvegnettet. I planen vil eventuelle avvik fra gjeldende 

normalkrav bli særlig behandlet og vurdert. 

• Gode løsninger for myke trafikanter blir ivaretatt som en del av universell utforming, 

trafikksikkerhet og framkommelighet. 

• Vegtrafikkstøy blir utredet. 

 

 

2. Datagrunnlag og metode 

 

Det er ikke lagt inn mange opplysninger om kommunalt vegnett i NVDB. Google Street View 

viser blant annet andre fartsgrenser enn det som framkommer i NVDB.  

 

Det er gitt noen opplysninger om størrelse (kapasitet) og forventede besøkstall for hotellet 

og øvrige tilbud på piren. For kulturhuset foreligger det ikke mye opplysninger. Med antall 

ansatte i tillegg kan en da vurdere blant annet turproduksjon og parkeringsbehov. I og med 

at besøkstall og reisemiddelfordeling er svært usikkert, kan det ikke gjøres nøyaktige 

beregninger. 

 

Som grunnlag for turproduksjon og trafikkberegning vil en kunne bruke Svv håndbok V713 

"Trafikkberegninger", erfaringstall fra lignende oppdrag og hotellets egne vurderinger. 

  

Ut fra antatt mertrafikk og totaltrafikk vil en kunne gi en vurdering av vegtrafikkstøyen.  

Utgangspunktet er krav i T1442/2016 med tilhørende retningslinjer og metoden som er 

beskrevet i "Nordisk beregningsmetode for trafikkstøy". 
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3. Trafikale forutsetninger i overordnede planer og mål 

 

I trafikksammenheng er nullvisjonen med et vegsystem med "null drepte og hardt skadde" 

et naturlig utgangspunkt. I selve plananalysen blir derfor metodikken og forutsetningene i 

trafikksikkerhetsrevisjoner brukt ved vurdering av kvaliteten av en plan. 

 

Universell utforming skal etterleves i samsvar med gjeldende regelverk. Vegvesenets interne 

retningslinjer går noe lenger enn nasjonale krav til universell utforming. I utgangspunktet er 

byrommet (terrenget) i dette prosjektet relativt flatt og lite krevende med tanke på 

universell utforming. Det bør gjøre det lettere å få til gode planløsninger. Tiltaket skal være 

funksjonelt hele året, og planlagte løsninger må derfor være driftssmarte og logiske slik at 

de også fungerer på vinterstid. 

 

Reguleringsmessig skal dette prosjektet forholde seg til arealdelens bestemmelser. 

Kommunens kommuneplan er igjen basert på regionale og nasjonale planbestemmelser. 

 

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 med tilhørende handlingsprogram for perioden 

2018-2023 inneholder ikke prosjekter som vil ha vesentlig innvirkning på trafikkforholdene i 

Fauske sentrum. En kan derfor forvente et relativt stabilt trafikkbilde i forhold til vegtiltak, 

og at eventuelle endringer kommer av mer lokale og regionale tiltak som påvirker trafikk- 

og reisemønster. Uten spesifikke opplysninger om endringer må en legge generell 

trafikkendring til grunn, blant annet trafikkprognoser utarbeidet som del av NTP. 

 

Oppsummering: 

• Universelt utformet. 

• Trafikksikkert. 

• Tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport både for ansatte og kunder. 

• Tjenlig adkomst for tjenesteleverandører. 
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4. Dagens trafikksituasjon 

 

 
Figur 3 Sentrale gater i planområdet 

 

Storgaten og Sjøgata er to ganske typiske sentrumshovedgater som tar mye av trafikken 

øst – vest i Fauske sentrum. Storgaten er likevel den viktigste gata som også er 

gjennomfartsåre for E6 og rv 80. I Sjøgata er det høydebegrensning (4,1 m) lenger vest ved 

Amfi kjøpesenter, men har ingen andre begrensninger for transport. 

 

Det er ikke kjøretøybegrensninger i Strandpromenaden. Gata framstår ikke som en 

gjennomkjøringsrute, men heller som en tilkomstgate til parkeringsplasser. En kan forvente 

relativt lavt fartsnivå i gatene. Spesielt i Strandpromenaden må en forvente en del start / 

stopp og småventing på grunn av de mange parkeringsplassene. 

 

Som en typisk sentrumsgate vil Sjøgata og Strandpromenaden ha et variasjonsmønster i 

trafikken med mest trafikk på ettermiddager i forbindelse med handel.  

 

Neste figur viser "Vedtak V5-1-060-2017". Det er vedtak om soneparkering og 

parkeringsavgift for deler av Fauske sentrum på hverdager i tidsrommet 09-17. Det er fri 

parkering på kveld / natt og i helgene. Vedtaket opphever forrige vedtak der det også var 

avgiftsparkering på lørdager.  
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Figur 4 Kartutsnitt fra skiltvedtak i 2017 om soneparkering 

 

I Storgaten er det kun lov å stå i èn time, mens det ikke er tidsbegrensning på øvrige 

plasser. Timeprisen er 18 kroner. Det er to plasser som er tilrettelagt for langtidsparkering 

med parkering hele dagen for 28 kroner dersom en parkerer før klokka 1000. I tillegg driver 

Fauske parkering bobilplass på vestsida av sentrum. Døgnprisen er her 160 kroner. 

 

Det er registrert tre trafikkulykker med personskade (alvorligste skadegrad: Lettere skadd) i 

Sjøgata mellom kryss med E6 og Amfi etter 1/1-2000. Ingen av disse var i nærheten av 

krysset med Leitebakken. 2 av ulykkene var singelulykker med uklart forløp. Den siste var 

påkjørt gående som var i vegbanen på nattestid. 
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Figur 5 Trafikkmengder 2017 på E6. Kulturhustomta er markert grønn 

 

Trafikkmiljøet i området preges i dag av mange parkeringsplasser. Vest for planområdet er 

det parkering på sjøsida i Strandpromenaden, og hele kulturhustomta er i dag 

parkeringsplass. Leitebakken som går nord-sør i planområdet er i dag envegsregulert 

sørover fra Storgaten til Sjøgata, mens det er tovegstrafikk mellom Sjøgata og 

Strandpromenaden. Denne delen av gata vil inngå i nytt bilfritt "torg".   

 

E6 og rundkjøringen har kapasitet til mer trafikk. En slik rundkjøring har en kapasitet på 

over 1000 kjt/time. Trafikkmengdene på E6 indikerer at de tre armene i rundkjøringen har 

relativt lik trafikkbelastning, men arm mot Sjøgata har minst trafikk. Trafikkbelastningen 

indikerer ikke at det er mye ventetid i krysset. 

 

 

5. 0-alternativet 

 

Trafikkmessig blir det da ingen "nye" utfordringer som vil oppstå umiddelbart. I forbindelse 

med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble det laget trafikkprognoser / framskrivinger for 

person- og godstransport i Norge (TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017). Generell endring 

i transportarbeidet i Nordland er i henhold til arbeidsdokumentene i NTP stipulert til å være 
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• 0,37% pr år i perioden 2016-2050 for persontransport, og 

• 1,8% pr år i perioden 2016-2050 for godstransport. 

 

I henhold til kommuneplanen er det ikke forventet spesiell befolkningsvekst i Fauske 

kommune, men det kan forventes en viss vekst i sentrumsområdet. Samtidig er det 

forventet en økning i antall personer over 67 år i området. Det innebærer at det i sum 

eventuelt vil være liten trafikkvekst. Kommuneplanen indikerer ikke at en kan forvente 

vesentlig trafikkvekst i Fauske sentrum. 

 

Andre mer lokale tiltak og endringer vil kunne få vesentlig mer innflytelse på 

trafikksituasjonen i denne delen av Fauske enn det den generelle utviklingen vil medføre. 

 

NTP-prognosene vil gi denne trafikkmengden i 2050: 

• ÅDT 2050 E6 vest for rundkjøring: 10200 

• ÅDT 2050 E6 øst for rundkjøring: 7500 

• ÅDT 2050 E6 rundkjøring: 6400 

 

 

6. Tiltaket 

 

Trafikale konsekvenser av tiltaket har to hovedelementer: 

• Endret trafikkbilde, primært i Strandpromenaden, men også litt endring i Sjøgata. 

• Lokalisering og nødvendig behov for parkeringsareal. Erstatning for offentlige 

parkeringsplasser som forsvinner, og økt parkeringsetterspørsel som følge av tiltaket. 

 

Leitebakken mellom Sjøgata og Strandpromenaden er forutsatt stengt / bilfri, noe som vil gi 

mer "gjennomkjøring" i Strandpromenaden. Naturlig hovedadkomst er via rundkjøringen 

med E6, og den har i utgangspunktet god restkapasitet, jf. ÅDT-verdier gjengitt i Figur 5. 

 

 

6.1 Generelle trafikkforutsetninger 

 

Trafikksikkerhet og utforming 

Det forutsettes at tiltaket har nødvendig trafikksikkerhetsstandard og er utformet slik at det 

tilfredsstiller kravene til universell utforming. Det må være mulig å foreta varelevering og 

annen servicetransport uten fare for myke trafikanter. Området må også fungere under 

skiftende vær- og føreforhold, noe som blant annet krever utforming med tanke på 

vinterdrift.  

 

Fauske kommune har ikke egen kommunal veg- og gatenorm. Utforming av ulike 

vegelementer vil ta utgangspunkt i normalkravene som er gjengitt i Svv håndbok N100 "Veg 

og gateutforming" med tilhørende vegledere i Vegvesenets V-serie, blant annet for sykkel, 

kollektivtrafikk og universell utforming. Som referanse til vegutformingen vil det også være 

aktuelt å ta en sammenligning med noen kommuners veg- og gatenorm.  
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Parkeringskrav 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor 

det er i kommunen. Dette tiltaket er i sone A (sentrum). 

 

 
Figur 6: Parkeringsnorm for Fauske kommune 

 

Parkeringsnormen omfatter ikke andre tilbud som er tenkt etablert. En må da forutsette at 

en benytter offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i den grad det ikke blir gitt spesifikke 

krav i forbindelse med prosjektet. 

 

Kommuneplanen har også retningslinjer og bestemmelser for eventuell frikjøpsordning, jf 

Figur 7. 
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Figur 7 Utdrag fra bestemmelser om parkering i kommuneplanens arealdel 

 

 

6.2 Hotellet og øvrige tilbud på pirområdet 

 

Ut fra parkeringsnormen utløser selve hotellet med 250 gjesterom et krav om 25 

bilparkeringsplasser og 50 sykkelparkeringsplasser.  

 

Øvrige tilbud på piren som ikke er spesifisert i parkeringsnormen: 

• Konferanseavdeling (med egen inngang) 

• Hotellrestauranten (ikkeboende gjester) 

• Badeanlegg (ikkeboende gjester) 

• Tilbudet på vestsida med kaiplass for båtturer 

• "Turister" som vil gå tur på piren. 

 

Vareleveranser / servicetransport medfører blandet trafikk på piren fra Strandpromenaden 

til hotellet. Rygging og vending med store kjøretøy er en sikkerhetskritisk faktor, og det må 

derfor vises spesiell omtanke på hvordan dette utformes.  

 

 

6.3 Kulturhuset 

 

Parkeringsnormen har ikke spesielle parkeringskrav for kulturhuset. Kulturhus har ofte en 

overvekt av aktivitet på ettermiddag og kveld, og det er da vanligvis bra parkeringskapasitet 

i sentrum. Et kulturhus krever god adkomst og fornuftige lastesoner i forbindelse med 

rigging for ulike arrangementer. 

 

Hovedinngang til kulturhuset er planlagt på vestsida, mens det på østsida er noen 

parkeringsplasser og mulighet for adkomst for store kjøretøy. 
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6.4 Endringer i trafikkbildet 

 

Nye arbeidsplasser og økt aktivitet / besøk gir en generell trafikkøkning i dette området. En 

kan samtidig forvente at det kan bli noe trafikknedgang andre steder i området ved at 

aktivitet blir flyttet til nye besøksmål. Sesongvariasjoner og enkeltarrangement vil gi 

variasjoner i trafikkbildet. Det er mest turisttrafikk i perioder av året der det er lite kurs og 

konferanser.  

 

Et hotell har vanligvis mest konsentrert trafikk om morgenen etter frokost. Det er ikke 

parkeringsplasser like ved hotellet, noe som vil gi fordeling av personbiltrafikken til andre 

deler av sentrumsområdet. Men det kan være flere busser som skal ha avgangstid rett etter 

frokost. 

 

Mest markert trafikktopp vil likevel være i etterkant av større enkeltarrangement i 

kulturhuset, eller ved avslutning av kurs / konferanse på hotellet. Er det kveldsarrangement 

vil øvrig trafikk i Fauske være relativt beskjeden, men avslutningstidspunktet på en større 

konferanse kan sammenfalle med ettermiddagsrushet. 

 

Nærmeste stoppområdet for tilbudene på piren blir i "krysset" mellom Strandpromenaden og 

Leitebakken / piren. 

 

Spesielt for buss er det ønskelig at trafikken går i østlig retning, og har av- og påstigning i 

området markert med blå oval i Figur 8. Adkomst til Strandpromenaden er da via 

envegskjørt gate øst for Amfi, eller via Strandpromenaden på sørsida av AMFI.  

 

I praksis vil det også komme trafikk fra E6 / øst, og en bør derfor forutsette at det også kan 

være avstigning for motsatt retning, markert med gul oval i Figur 8. Adkomst fra øst vil 

også være mest hensiktsmessig for nyttetrafikk til virksomhetene på piren.  

 

Drosje og øvrig hc-transport vil "kjøre til døra" og sette av folk i området markert med lilla 

sirkel. 

 



 

  

12/23 

 

 
Figur 8 Utsnitt av situasjonsplan. Trafikkretninger og sentrale av- og påstigningspunkt 

 

Kulturhusets hovedinngang er på den bilfrie vestsida. For besøkende til kulturhuset vil 

området merket med grønn oval i Figur 8 være et naturlig valg. Varelevering / 

servicetransport og noe parkering til kulturhuset er lokalisert på østsida. 

 

 

6.5 Nyskapt trafikk 

 

En må skille mellom aktivitetsendring og trafikkendring. Aktiviteten og trafikken vil variere 

over året og over uka. I løpet av ett besøk kan en benytte flere av tilbudene. Det blir da en 

usikkerhet med hensyn til både hvor mange som benytter tilbudene, og hvor mange som 

benytter ett eller flere tilbud som en del av det samme besøket. For hotellets del vil det også 

være en usikkerhet med hensyn til antall gjester og gjestedøgn. Overnatter gjestene flere 

døgn, vil det være usikkert om de forlater "området" eller ikke, og i hvilken grad slike 

dagsreiser ut av området genererer ekstra trafikk. 

 

Det er også en usikkerhet med hensyn til reisemiddelfordelingen i forbindelse med et besøk, 

og en må fordele besøkene mellom de som kommer / går til fots, sykler eller blir kjørt / 

kjører bil, buss eller drosje. En må da også beregne trafikken ut fra hvor mange som er i 

hver personbil / drosje / buss.  
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Avstand mellom tilbudet og parkeringsplass (personbil og buss) vil igjen påvirke hvor mye 

trafikk det blir i nærheten av selve tilbudet. Ved "stor avstand" vil det på samme måte som 

ved drosjetransport bli fire turer i forbindelse med ankomst og avreise. 

 

I sum er det en ganske stor usikkerhet med tanke på hvor mye nyskapt trafikk som vil bli 

generert i forbindelse med dette tiltaket. En beregning vil derfor kun gi et grovt estimat på 

nyskapt trafikk. 

 

Variasjonen i aktivitet (besøk) har også innvirkning på omfang av servicetrafikk 

(vareleveranser mm) og antall ansatte. En samlet trafikkvurdering vil derfor bli relativt 

kompleks. 

 

Det er bare hotellet som har krav om parkeringsdekning, og det er bare hotellgjester som 

har bagasje som gir krav / forventning om akseptabel gangavstand. En må forutsette at 

besøkende i bil til de andre tilbudene vil kjøre til nærmeste parkeringsplass. Både Sjøgata 

og Strandpromenaden vil være naturlige kjøreruter for den som ser etter ledig 

parkeringsplass. Det vil også være en del av- og påstigning i nærheten av piren. Dette vil 

oppleves som generell trafikkvekst i sentrumsgatene og høyere parkeringsbelegg på 

parkeringsplassene. 

 

For hotellets del må trafikkavvikling vurderes både ved av- og påstigningspunkt ved piren, 

og ved parkeringsplass for hotellgjestene. Erfaringsmessig vil det være avgang med buss 

om morgenen som vil være mest konsentrert. 

 

Kulturhuset kan også få noen trafikktopper ved avslutning av kurs- og konferanser. Det vil 

da være om ettermiddagen. 

 

Det gjenstår da fire spørsmål: 

• Har gatenettet i Fauske rom for generell trafikkvekst, spesielt i sommerhalvåret? 

• Er det tilstrekkelig med parkeringsplasser i Fauske? 

• Har hotellet nok parkeringsplasser? 

• Vil trafikkforholdene ved kulturhuset og hotellet være gode nok ved trafikktopper? 

 

 

6.5.1 Trafikkbelastning i sentrumsgatene i Fauske 

 

Som vist i Figur 5 ser en at det i rundkjøringen ved E6 er restkapasitet. I maksimaltimen har 

sentrumsgater svært sjelden en trafikkmengde på over 10 % av gjennomsnittet over 

døgnet. En kan da anta at trafikken i Sjøgata og Storgaten ikke har trafikkbelastning på 

over 1000 kjt/time. Uten videre trafikkregistrering kan en forutsette at det er restkapasitet i 

systemet. 

 

 

6.5.2 Parkeringsregulering i Fauske 

 

På kulturhustomta er det i dag 46 parkeringsplasser. Det antas at det blir igjen under 10 

plasser når kulturhuset er bygget. På vestsida av Leitebakken er det i dag 11 
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parkeringsplasser. Planen for Havnegården vil medføre endringer, men det forventes at 

disse plassene forsvinner som en del av planen for at det nye torget.   

 

Det er lite butikker og andre besøksmål i nærheten av dagens parkeringsplasser lengst øst i 

Strandpromenaden. Besøkende til for eksempel Amfi vil først og fremst søke etter 

parkeringsplasser lenger vest, blant annet i vestre del av Strandpromenaden. 

 

 

6.5.3 Trafikk til hotellet 

 

Tiltakshaver har gitt følgende estimat for besøk til hotellet: 

• Hotellgjester pr døgn, høysesong: 380. Gjennomsnitt ca halvparten. 

• Andel av besøkende pr reisemiddel: 35 % buss, 60 % personbil, 5 % drosje. 

• Antall ansatte i høysesong: 130 personer. Normalaktivitet: 70 personer. 

• Reisemiddelfordeling ansatte: Ca 1/3 hver på gange, sykkel og bil. 

• Servicetrafikk: Ca. 5 biler pr dag. 

 

Trafikkvolum, hotellgjester: 

Et første grovestimat på trafikkmengden fra hotellgjester blir da som vist i tabellen 

nedenfor. Det er der gjort antagelser om gjennomsnittlig antall gjester pr buss / bil / drosje. 

Og det er forutsatt at personbil kun kjører til / fra hotellet i forbindelse med ankomst før de 

kjører til parkeringsplass. 

 

 Buss P.bil Drosje Sum 

Hotellgjester pr døgn 133 228 19 380 

Antall gjester pr enhet 30 3 1,5  

Antall enheter pr døgn 4,4 76,0 12,7  

Antall turer pr enhet 4 2 4  

SUM antall turer pr enhet og døgn 18 152 51  

SUM antall turer pr døgn i høysesong    220 

 

Som nevnt innledningsvis i kapittel 6.5 er det mye usikkerhet i hvordan transportmønsteret 

vil bli. 4 – 5 busser pr dag i høysesongen er ikke så unaturlig. Erfaringsmessig vil de komme 

relativt spredt ut over ettermiddagen, mens avreisetidspunktet naturlig nok vil være mer 

konsentrert. Bussoppstillingsplassen ved nordenden av piren bør ha kapasitet til minst to 

busser samtidig. 

 

Personbiler og drosje utgjør den største trafikken. I og med at det er antatt få passasjerer 

pr enhet vil en liten endring her utgjøre ganske mye. Hvis man antar en konsentrert avreise 

om morgenen, kan det være en indikasjon på 50 flere kjøretøy i maksimaltimen i 

Strandpromenaden. Det er da tatt hensyn til at flere av de som kjører bil ikke kjører innom 

"hotellstoppet" i forbindelse med avreise. I tillegg til hotelltrafikken vil en del besøkstrafikk 

til de andre tilbudene på piren også kjøre Strandpromenaden. Denne trafikken forventes å 

være liten om morgenen. At hotellet har størst trafikk om morgenen passer bra med det 

øvrige trafikkbildet: Ordinær trafikk er da generelt liten, og vanlig turisttrafikk er også liten 

om morgenen. En kan ikke forvente at dette vil gi avviklingsproblemer hverken langs 

Strandpromenaden eller i kryss med E6. 



 

  

15/23 

 

 

Ut fra antatt personbilbruk viser tabellen ca. 75 personbiler pr døgn i høysesongen, og ca. 

40 personbiler ellers i året. I forhold til parkeringsnormen er kravet 25 parkeringsplasser for 

hotellet (hele året). 

  

Trafikkvolum, kurs og konferanser: 

Start- og sluttidspunkt for kurs og konferanser vil kunne være omtrent samtidig med 

avreise og ankomst for de som bare er hotellgjester. Sesongmessig vil det være en naturlig 

fordeling med liten aktivitet i konferansedelen når det er høysesong for turisme.  

 

For eksempel vil samordnet transport med buss etter en konferanse til Bodø kunne medføre 

ganske mange busser samtidig i samme området. Bestilt transport i forbindelse med 

arrangement vil være mulig å koordinere spesielt ved påstigning, for eksempel ved at 

ventende busser har ventesone et annet sted enn ved hotellet. 

 

Eksempelvis kan en middels stor konferanse med 300 deltakere gi et behov på 4 busser (ca 

150 personer) og 100 biler. Selv om en i utgangspunktet vurderer parkeringstilbudet i 

Fauske som godt pr i dag, ser det ut som det vil være behov for flere parkeringsplasser i 

den østlige delen av sentrum. Konferansedeltakere vil kunne gi mer parkeringsetterspørsel 

enn ordinære hotellgjester. 

 

Trafikkvolum ansatte ved hotellet og servicetrafikk: 

Hotelldrift er heldøgnsdrift, og en del av ansatte vil ha forskjøvet arbeidstid ut over 

"normalen" mellom klokka 08 og 16. Samtidig vil de medføre en del "tvungne" arbeidsreiser 

med bil fordi det ikke er tilstrekkelig kollektivtilbud på sein kveld / tidlig morgen. 1/3 av 130 

(høysesong) og 70 (ellers i året) ansatte utgjør 43 og 23 ansatte som vil bruke bil til jobben. 

De kan ikke parkere like ved hotellet, og trenger i prinsippet ikke å passere det kritiske 

punktet i krysset mellom Leitebakken og Strandpromenaden. De vet hvor de skal parkere, 

og selv om gjennomsnittlig antall bilturer pr personbil er mer enn to per dag, vil disse 

turene ikke utgjøre noen konsentrert mengde. Hvis noen kan ha samkjøring blir behovet 

henholdsvis 40 og 20 parkeringsplasser. 

 

Parkeringsnormen for sykkel tilsvarte 50 sykkelparkeringsplasser. Vurderingen fra 

tiltakshaver på at 1/3 sykler tilsier også 43 sykkelparkeringsplasser i høysesongen og 23 

ellers i året. 

 

Servicetrafikken antas å ha et omfang på ca 10 envegs turer pr dag. 

 

Sum trafikk til hotellet: 

Høysesongen (3 måneder) antas å ha ca dobbelt så mye trafikk som resten av året. I og 

med at det ikke er tatt høyde for ansattparkering er det vanskelig å vite hvor mange av de 

ansatte som vil bruke Strandpromenaden. Et grovt anslag er totalt 250 flere turer i 

Strandpromenaden. I lavsesongen med kurs og konferanser kan en regne i gjennomsnitt 

150 turer pr døgn. 
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Gjennomsnittet blir da 250 x ¼ + 150 x ¾ = 175. Med noe margin kan en altså anta ca 200 

flere kjøretøy per døgn i Strandpromenaden etter at hotellet med konferansedelen er satt i 

drift. 

 

 

6.5.4 Besøk og trafikk til kulturhuset 

 

Ordinære arrangement i et kulturhus tilsier mest aktivitet på kveldstid. I utgangspunktet er 

det da lite trafikk, og selv ved større arrangementer bør dette ikke utgjøre noe problem. 

Men det vil selvsagt merkes i gatebildet når et fullt kulturhus tømmes ved 

arrangementsslutt. 

 

 

6.5.5 Oppsummering av trafikk og parkering 

 

Over året vil det være lite samtidighet mellom høy turisttrafikk og større kurs- og 

konferanser. Parkeringsetterspørselen vil være størst i forbindelse med større arrangement 

på kulturhuset og kurs / konferanser på hotellet. 

 

I høysesongen utgjør hotelltrafikken alene ca 200 flere kjøretøy per dag i 

Strandpromenaden. Disse kjøretøyene vil ha behov for å stanse i forbindelse med av- og 

påstigning. I tillegg vil det være økt trafikk av passerende biler som ser etter 

parkeringsplass i forbindelse med besøk på piren. 

 

3 – 400 flere biler i døgnet om sommeren vil kunne gi noe tregere trafikkavvikling i 

Strandpromenaden. Kapasiteten i gata bør være tilstrekkelig for dette. Ved avslutning av 

større kurs og konferanser bør det være en plan for uttransport dersom det skal skje med 

buss. Trafikkveksten vil også merkes i Sjøgata, men også den bør ha tilstrekkelig kapasitet. 

Ut fra dagens trafikk ser det ut til å være tilstrekkelig kapasitet i krysset med E6. 

 

Den økte bygningsmassen med tilhørende økt aktivitet vil gi et større press på tilgjengelig 

parkeringsareal i østre del av sentrum. 

 

 

 

Parkeringsbehov 

sykkel 

Parkeringsbehov 

bil 

Kommuneplan Fauske 50 25 

Hotellets vurdering høysesong 43 115 

Hotellets vurdering ellers i året 23 60 

 

Som en ser i tabellen så angir kommuneplanen krav om flere sykkelparkeringsplasser enn 

det hotellet selv antar, mens kommuneplanen gir krav om færre parkeringsplasser enn det 

behovet hotellet antar. 
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6.6 Trafikkstøy 

 

6.6.1 Støybestemmelser og registrert støybelastning 

 

I kommuneplanen er det følgende krav til vurdering av støy i forbindelse med tiltak: 

 

 
Figur 9 Utsnitt fra kommuneplanen om støy 

 

Det er ikke gjennomført støykartlegging i nærheten av kommunalt vegnett i Fauske. For E6 

viser støykartleggingen at det ikke er støygrenser opp mot rød og gul sone i tiltaksområdet. 

 

 
Figur 10 Utsnitt av støyvarselkart for E6 i Fauske 

 

I T1442/2016 er ikke hotell angitt som støyende virksomhet eller støyfølsom bebyggelse: 

• Virksomhet: Veg, bane, flyplass, industri, havner / terminaler, motorsport, skytebaner, 

vindturbiner, nærmiljøanlegg. 

• Bebyggelse: Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler, barnehager. 

 

Det skal gjennomføres støyutredning / beregning i forbindelse med utbygging på 

nabotomten (Havnegården) der det også skal etableres boliger. Det bør gjøres en samlet 

støyberegning av Havnegården og hotellet / kulturhuset. 

 

 

6.6.2 Støyberegning 

 

Med lite kjennskap til eksisterende trafikkmengde i Strandpromenaden (som vil få størst 

trafikkendring) er det gjort et overslag på situasjonen med utgangspunkt i en trafikkmengde 
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i Strandpromenaden som er vesentlig over det en kan forvente som ordinær 

gjennomsnittstrafikk. 

• Fartsnivå: 40 km/t 

• Årsdøgntrafikk lette kjøretøy: 1500 

• Årsdøgntrafikk tunge kjøretøy: 100 (6 %) 

 

Ut fra forenklet metode i Statens vegvesens håndbok V716 (Nordisk beregningsverktøy for 

trafikkstøy) gir dette en indikasjon på støybelastningen LAEKV 10 meter fra senterlinje. Dette 

er utgangspunktet før korreksjoner i forhold til avstand, høyde m.m. 

 

 
Figur 11 Støyberegning ut fra figur 4.1 i Statens vegvesens håndbok V716 

 

Som en ser i Figur 11 gir 1500 lette kjøretøy en verdi på ca. 53 dB (rød). 100 tunge 

kjøretøy gir en verdi på ca. 51 db (blå). Differansen gir et tillegg på 2,1 dB (grønn). 

Differansen skal legges til høyeste verdi, og skal deretter avrundes til nærmeste hele verdi 

uten desimaler. 

 

Med vårt utgangspunkt er da LAEKV = 55 dB 10 meter fra senterlinja i Strandpromenaden. 

Det blir utført en mer detaljert støyberegning som del av prosjekteringsarbeidet. 
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7. Vurdering av trafikksystemet 

 

Basert på generelle trafikkvurderinger og trafikkberegningene i kapittel 6 vil vi i dette 

kapittelet vurdere de trafikkmessige forholdene i planløsningen. Av- og påstigningspunkt er 

vist i Figur 8. I Figur 12 er det vist en typisk sporingskurve for en lastebil (12m) som skal 

hente / levere varer ved hotellet. 

 

 
Figur 12 Sporingskurve for større kjøretøy ved varelevering til hotellet 

 

Tilsvarende er sporing for semitrailer 15m som skal til kulturhuset vist i Figur 13. 
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Figur 13 Sporing for semitrailer med leveranse til kulturhuset 

 

De to foregående figurene viser at det er relativt trange forhold for større kjøretøy, og at en 

ved manøvrering må ta i bruk begge kjørefelt. 

 

 

7.1 Strandpromenaden 

 

Ved å opprettholde en viss markering av hva som er "gate" i Strandpromenaden og hva som 

er øvrig areal, er det lett forståelig at en ikke skal kjøre inn på torget vest for kulturhuset. 

Fra Sjøgata vil det uansett være et naturlig skille mellom kjørearealet og nordenden av 

torget. Skillet kan markeres med bruk av pullerter som fysisk vil hindre kjøring inn på 

torgarealet. 

 

 

7.2 Trafikk på piren 

 

I Figur 12 er det vist noen funksjoner ved hotellet. Det er for smalt til at større varebiler 

(eller buss) kan foreta U-sving. Store kjøretøy har en blindsone på høyre side, og rygging er 

alltid forbundet med økt risiko for uhell. 

 

Det er sikkerhetsmessig betenkelig at en ved vareleveranser rygger forbi inngangsarealet til 

konferansedelen av hotellet. Som "vareinngang" til konferanseavdelingen vil det derimot 

være hensiktsmessig med en dør her. Trappa i tilknytning til rampa gir også en viss 

risikoøkning, men det kan trolig aksepteres. 
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En del servicetrafikk (rørlegger, elektriker mm) vil ha behov for å kunne parkere og bli 

stående en stund like ved hotellet. Det bør anvises plass for slik parkering. Det vil i tillegg 

være noe drosje- og handikaptransport inne på det samme området. Selv med en form for 

regulering og informasjon kan en også forvente at noen busser vil kunne bruke dette arealet 

i forbindelse med av- og påstigning.  

 

Framstår området som et folksomt vrimleareal vil det trolig kunne fungere uten ytterligere 

regulering når det er mye folk. Som et uregulert område kan det likevel hende at det blir 

uønsket trafikk på kveld / natt og i lavsesongen. Piren inngår i området som har 

parkeringssoneregulering i Fauske, og en kan ikke lage en ny parkeringssone innenfor 

samme sone. En enkeltregulering med skilt 372 "Parkering forbudt" og med underskiltene 

"Gjelder piren" og "Unntatt servicetrafikk" vil dekke det meste. Varelevering og drosje mm. 

vil kunne benytte piren for kortest mulig stopp. 

 

Området på piren må også være tilgjengelig for nødetatene. På hotellets vestside er det 

forutsatt framkommelighet for kjøretøy i en nødsituasjon.  

 

Logistikk- og beredskapsmessig blir det ikke mulig å ha tett møblering på området nord for 

hotellet uten at det skaper vesentlige problemer for nødvendig trafikk. 

 

 

7.3 Hotellgjester og andre besøkende til piren 

 

Det sentrale av- og påstigningspunktet for besøkende til hotellet og piren er i 

Strandpromenaden. Dimensjoneringsmessig bør det være plass til to busser samtidig. For 

rutebuss er det UU-krav til ca 18 cm kantstein ved busstopp. 

 

Som tidligere nevnt må en forvente at det blir avstigning av passasjerer i området sør for 

det nye kulturhuset (kantstopp, ikke busslomme), og at noen busser vil benytte området 

nord for hotellet ved av- og påstigning.  

 

 

7.4 Parkering for hotellet og tilbudene på piren 

 

Ut fra kommunal parkeringsnorm er det krav om 25 parkeringsplasser for hotellet. Like øst 

for planområdet er det i dag 3 offentlige parkeringsområder med i alt 41 plasser, jf. Figur 

14. 
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Figur 14 Parkeringsplasser i nærområdet 

 

Det er også planlagt to hc-plasser i Strandpromenaden like vest for piren. Videre vestover 

herifra er det i dag også offentlige parkeringsplasser.  

 

Det er ikke planlagt egne parkeringsplasser for hotellet. Hc-plassene er ca. 35 meter fra 

hotellinngangen, mens det er ca. 120 meter til de nærmeste parkeringsplassene øst for 

planområdet. Det forutsettes at det benyttes frikjøpsordning for manglende 

parkeringstilbud. 

 

De øvrige tilbudene har ingen spesifikke krav, og en kan forutsette at de benytter ordinære 

offentlige parkeringsplasser ved sine besøk.  

 

Hotellet har planlagt 12 kvm (9) sykkelparkeringsplasser innendørs. Resterende plasser opp 

til p-krav 50 plasser må etableres utendørs. 
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7.5 Parkering og adkomst for kulturhuset 

 

I Sjøgata nord for Kulturhuset bør parkeringsareal reserveres til handicapparkering og for 

korte stopp i forbindelse med av- og påstigning.  

 

De få parkeringsplassene øst på tomta må være reservert for ansatte, og for å sikre 

nødvendig adkomst for vareleveranser og utstyr i forbindelse med arrangement. Planen 

viser at kulturhuset tar en stor andel av tilgjengelig areal, og at det blir nødvendig med en 

ny tilkomst via Sjøgata. 

 

 

8. Oppsummering 

 

• Aktivitetsøkningen med tilhørende trafikkøkning som følge av tiltaket bør ikke by på 

avviklingsmessige problemer i Fauske. 

• Det er ikke planlagt egne områder for parkering i forbindelse med nye tilbud på piren. 

Ved kulturhuset er det avsatt noe plass for ansattparkering. 

• Trafikkbelastningen i Strandpromenaden tilsier ikke at det er nødvendig med 

støyreduserende tiltak overfor omgivelsene. 

• Det er trange gateløp, og større kjøretøy må benytte begge kjørebaner når de 

manøvrerer i området. 

• Sikkerhetsmessig kan en ikke anbefale at hotellets konferanseavdeling har 

hovedinngang like ved vareleveringspunktet. Den inngangen kan heller benyttes til 

"varelevering" i forbindelse med kurs og konferanser.  
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NOTAT 

Oppdrag 1350018711 Tower Hotel Fauske 

Kunde Fauske Hotell AS 

Notat nr. G-not-002 

Dato 19.12.2017 

Til Fauske Hotell AS v/Trine Nøvik 

Fra Rambøll Norge AS v/Jørn Hetland 

Kopi OPTIMUS Prosjekt AS v/Håvard Schanche 

 

TOWER HOTEL FAUSKE – FYLLING I SJØ, 

INNLEDENDE GEOTEKNISK VURDERING 

 

1. Bakgrunn 

Fauske Hotell AS ønsker å utvide dagens hotellbygg i Fauske sentrum. Mottatte planer viser 

at man ønsker å bygge et bygg på 24 etasjer sør for dagens hotell. Tidligere planer viste et 

bygg plassert på parkeringsplassen like innenfor strandpromenaden, men reviderte planer 

viser et bygg som er plassert ute i sjøen, utenfor strandpromenaden, se illustrasjon vist i 

vedlegg 1 (Snøhetta). Hotellets omriss er vist på situasjonsplan på tegning 201. 

 

Rambøll har fått i oppdrag å utføre geotekniske grunnundersøkelser og vurderinger for det 

nye hotellbygget.  

 

2. Utførte undersøkelser 

Rambøll (tidligere O. Kummeneje AS) har utført en rekke grunnundersøkelser i Fauske 

sentrum. En del av disse er utført langs Sjøgata og i området ut mot og i sjøen, blant annet 

også for dagens Fauske hotell.  

 

Det ble innledningsvis utført grunnundersøkelser på P-plassen innenfor sjøpromenaden og i 

skråningen opp mot jernbanestasjonen i nord for å avklare grunn- og 

fundamenteringsforhold samt kvikkleireskredfare for et hotellbygg på land. Etter at man 

valgte å revidere planen og flytte hotellbygget ut i sjøen er det utført en supplerende 

grunnundersøkelse fra flåte for å kartlegge grunn- og fundamenteringsforhold samt 

skredfare også her.  

 

Følgende relevante datarapporter foreligger:  

 

Rapport nr:  Navn:  Utført av: Dato:      

640610  Strandpromenaden Rambøll 18.02.2005 

1350018711-1  Fauske hotell, utvidelse Rambøll 25.04.2017 

1350018711-2  Tower hotell, Fauske Rambøll 15.12.2017 
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I forbindelse med tidligere planer om et hotellbygg på land ble det utført en utredning av 

kvikkleireskredfare i skråningen opp mot jernbanestasjonen i nord NVEs veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Vi viser til vår rapport G-not-001 1350018711. Vi vurderer 

at denne gjelder både for kulturhus og hotellbygg mhp. fare for å bli truffet av 

kvikkleireskred fra høyereliggende terreng, og at denne må legges til grunn for videre 

planbehandling. Videre i dette notatet behandles stabilitet av fylling. 

 

3. Topografi og grunnforhold 

Sjøbunnen ved det planlagte hotellbygget faller i retning sørøst med gjennomsnittlig helning 

ca. 1:7 ned mot borpunkt 13. Derfra og videre sørøstover øker helning på sjøbunnen ligger 

med helning ca. 1:3. 

 

Grunnundersøkelsene i sjøområdet viser at løsmassene består av et topplag på ca. 1 – 3 

meter silt. Derunder er det registrert et leirlag med mektighet varierende fra ca. 3 – 9 

meter. 

 

Det er tatt opp totalt 13 sylinderprøver av løsmassene, og en god del av prøvene var 

forstyrret. De prøvene som var av brukbar/god kvalitet viste at leira hovedsakelig kan 

klassifiseres som bløt, med målt udrenert skjærstyrke fra konus og enaks varierende fra 12 

– 26 kPa. Leira betegnes for øvrig som lite til middels sensitiv og lite plastisk, men det må 

tas høyde for at prøveforstyrrelsen kan medføre en underestimering av leiras sensitivitet, 

dvs. at leira pr. definisjon også kan være sensitiv slik denne er definert i NVEs veileder 

7/2014.  

 

Samtlige sonderinger er avsluttet mot og med 3 meter kontrollboring i berg. Bergoverflatens 

beliggenhet varierer i retning nord-sør fra ca. kt. -10 i borpunkt 1 ned til ca. kt. -35 i 

borpunkt 13. Generelt faller bergoverflaten nedover retning sør/øst. 

 

4. Krav til sikkerhet 

Krav til sikkerhet er iht. Eurokode 7 for totalspenningsanalyse FC ≥ 1,4 og for 

effektivspenningsanalyse FCφ ≥ 1,25. For sensitiv og kvikk leire er det krav om FC = FCφ = 

1,4 iht. NVEs veileder 7/2014.  

 

5. Geotekniske vurdering 

Innledende vurderinger tilsier at byggets utforming og plassering, samt de opptredende 

grunn- og fundamenteringsforhold gjør at den anleggstekniske gjennomføringen av 

prosjektet vil være utfordrende. Med utfylte masser og underliggende bløte og til dels 

sensitive leirmasser i grunnen samt berg i liten dybde under terreng og sjøbunn er det 

naturlig at bygg av denne størrelsen må pelefundamenteres til berg. I tillegg til store 

vertikale laster vil bygget være påkjent av store horisontale krefter i form av både vindlaster 

og seismiske laster som må overføres som strekk- og trykkrefter i pelene. Det forventes 

store laster og følgelig store dimensjoner for peler.  

 

Det vil av anleggstekniske hensyn sannsynligvis være fornuftig at man anlegger en større 

fylling i sjøen med tørr overflate som minimum dekker hotellbyggets grunnflate og 

nødvendige arealer utenfor dette for installasjon av peler til og i berg. Trolig medfører dette 

at man kan installere større peledimensjoner enn hva dagens flåteutstyr tillater. Bygg lenger 
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ut i sjøen, utenfor hotellet, kan trolig også installeres på peler, men en kan også vurdere 

hvorvidt slikt bygg kan utføres som en flytende konstruksjon med leider for kommunikasjon 

mellom de ulike bygg.    

 

For å avklare muligheten for å anlegge en fylling utover i sjøen er det utført 

stabilitetsberegninger med utgangspunkt i dagens terrengssituasjon på land og i sjøen.  

Det er utført en beregning for dagens terreng, samt for situasjon med fylling henholdsvis 

under bare hotellets grunnflate (Alternativ 1), og for både hotell og bygg utenfor hotellet 

(Alternativ 2). Beregningene er utført for profil A som er funnet å være kritisk mht. både 

geometri, grunn- og terrengforhold. Profilets beliggenhet er vist på tegning 2001.  

 

Det er utført beregninger med geometri og forutsetninger er vist på tegning 2002 og 2003. 

Beregningen er utført med udrenerte skjærfasthetsparameter for leira da dette vurderes å 

være dimensjonerende.  

 

5.1 Stabilitet dagens situasjon 

Beregningene viser at stabiliteten for dagens terrengsituasjon på sjøbunn ikke er 

tilfredsstillende iht. krav i Eurokode 7 og NVEs retningslinjer 7/2014.  

 

Beregningene er vist på tegning 2002 og gir laveste sikkerhetsfaktor FC=1,14.  

 

Dette medfører at en evt. fylling her ikke kan plasseres oppe på sjøbunn, men at en må 

mudre ut løsmassene og plassere denne direkte på berg.  

 

5.2 Stabilitet av fylling 

Videre viser de utførte beregninger at en kan anlegge fylling for både alternativ 1 og 2, men 

at en utfylling for alternativ 2 medfører mudring til betydelig større dybde enn alternativ 1, 

dvs. henholdsvis til ca. kt. -35 – -40 og -30. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til 

nødvendig mudringsdyp for alternativ 2 ettersom bergoverflaten er usikker utenfor de 

utførte grunnboringspunkter.  

 

Tilgjengelig utstyr for mudring vil være avgjørende for gjennomførbarheten.  

 

Det er forutsatt at hele fyllingen legges ut av sprengt stein på berg for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet. Fyllingen kan legges opp til maksimalt kt. +1,0 med sidehelning 1:1,3. 

 

Rambøll har i sin tid utført prosjektering for dagens strandpromenade og det er lagt ut 

motfylling i sjøen for å stabilisere denne. Ved mudring av sjøbunn kan det være risiko for at 

dagens stabilitet inn mot strandpromenaden forringes, og det kan forekomme behov for å 

stabilisere løsmassene her med en spunt som bakforankres i berg og fordybles i berg i foten.  

 

6. Konklusjon 

• Det må utføres mudring slik at fyllingen i hovedsak ligger på berg for både alternativ 1 

og 2. 

• Dypeste mudringskote er usikkert for alternativ 2, men antas mellom kt. -35 og -40. For 

alternativ 1 vil dypeste mudringskote bli på ca. kt. -30 
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• Mengdeberegninger viser et fyllingsvolum på ca. 36 000 for alternativ 1 og 58 000 m3 

for alternativ 2 

• Mengdeberegninger for mudring er ikke utført 

• Nærmere peledimensjonering må utføres i samråd med RIB 

• Evt. behov for spunt inn mot strandpromenaden må avklares  

• Tilgjengelig utstyr for peling og mudring må avklares 

 

 

 

Dokumentet er utarbeidet av:   Dokumentet er kontrollert av: 

   
Jørn Hetland    Per Arne Wangen 
Sivilingeniør geoteknikk   Sivilingeniør Geoteknikk 

                                

M 92 01 21 93      

jorn.hetland@ramboll.no     
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Oppsummering: 

Rambøll har gjennomført miljøtekniske undersøkelser i sedimenter i forbindelse med planlagt 

mudring- og utfyllingstiltak i Fauskevika, der Tower Hotel Fauske er tenkt oppført.  

 

Det er påvist forurensning i tilstandsklasse III og IV i øvre sedimentsjikt. Det er ikke påvist 

forurensning i sedimentprøver fra dypere sjikt. 

PAH-forurensning i toppsedimentet kan stamme fra utslipp av avløpsvann via overvannsnettet 

fra Fauske sentrum. 

Før tiltaket kan igangsettes må det utarbeides en søknad om mudring og utfylling som skal 

godkjennes av Fylkesmannen i Nordland.  
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1. INNLEDNING   

1.1 Bakgrunn 

Tower Hotel Norway AS planlegger oppføring av Tower Hotel Fauske, et stort byggeprosjekt med 

mange interessenter. Hotellet er planlagt plassert på et område i sjøen ved Fauske sentrum som 

skal mudres og utfylles for å utvinne landareal. I den forbindelse er Rambøll engasjert for å utfø-

re sedimentundersøkelser i aktuelt område. 

 

1.2 Områdebeskrivelse og historikk   

Tiltaksområdet er lokalisert i Fauskevika utenfor Fauske sentrum, som er en del av Skjerstadfjor-

den, se Tegning M101 for oversiktskart. Totalt tiltaksareal er beregnet å være på ca. 9 000 m2.  

 

Øst for tiltaksområdet ligger de nedlagte kobbergruvene i Sulitjelma og det er uvisst om gruveav-

fall kan ha tatt seg til Fauske via Langvatnet, Langvasselva, Øvervatnet, Nedrevatnet til Fauske-

vika, se Figur 1. Det er omtrent 40 km fra Sulitjelma gruver til Fauske. For å nå Fauske må av-

renningen fra gruvene passere gjennom tre innsjøer. Det antas at deler av metallene i avren-

ningen sedimenterer på veien. Det er derfor vanskelig å vurdere påvirkningsgraden gruveavren-

ningen har på tiltaksområdet, men eventuell overskridelse av kobber eller sink på tiltaksområdet 

kan tenkes å være på grunn av gruvene. 

 

Sulitjelma gruver var i drift fra 1887 til 1991 og utvant kobber og sink. I dag overvåkes vassdra-

get årlig for å kontrollere vannkvalitet og avrenning fra gruvene, se Figur 2 for kart som viser 

gruvepåvirket vassdrag (DigitaltMuseum, 2014) (Miljøstatus, 2017). Generelt er oppgitt miljøtil-

stand rundt gruven «svært dårlig». Ved prøvetaking i Øvervatnet ble også miljøtilstanden oppgitt 

å være «svært dårlig». Dette er vist i Figur 2 med røde prikker. 

 

Nærmeste småbåthavn ligger rundt 0,7 km fra tiltaksområdet, se Figur 3. Småbåthavner er kjen-

te kilder til forurensning, da de kan være en kilde til spredning av forurenset bunnstoff fra 

båtpuss (hovedsakelig tinnorganiske forbindelser (TBT), kobber (Cu) og tjæreforbindelser (PAH)). 

Fauske småbåthavn ble utvidet mellom 2004 og 2009 ifølge Norgeibilder. 

 

Ifølge vann- og avløpskart gitt av Fauske kommune er det fire utslippsledninger for overvann 

som går ut i Fauskevika fra Fauske sentrum. 

 

Det er i tillegg registrert flere utslippskilder i nærområdet ifølge Miljøstatus, se Figur 4. Hovedut-

slippene fra Erikstad renseanlegg er næringssalter. Industri og Lastebillakkering AS ligger i 

Fauske sentrum, men har hatt begrenset med utslipp til vann og er ikke ansett som en forurens-

ningskilde her. 
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Figur 1. Distanse fra Sulitjelma gruver til Fauske (ca. 40 km). Kilde: Norgeskart 

 

 

Figur 2. Miljøtilstanden i vassdragene ved Sulitjelma gruver. Tilstanden overvåkes årlig. Kilde: Miljøstatus. 
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Figur 3. Distanse fra tiltaksområdet til nærmeste småbåthavn (ca. 0,7 km). Kilde: Norgeskart 

 

Figur 4. Industri og utslippskilder i og ved Fauske sentrum. Kilde: Miljøstatus 
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1.3 Myndighetskrav 

 
I henhold til kapittel 22, mudring og dumping i sjø og vassdrag, i forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) (Klima- og Miljødepartementet, 1.7.2007) skal Fylkes-

mannen gi tillatelse til mudring og dumping før arbeidene kan igangsettes.  

 

Miljødirektoratets veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment, setter krav til 

prøvetaking fra 3 sedimentstasjoner i tiltaksområdet når arealet er mindre enn 30 000 m2 (M-

409, Miljødirektoratet, 2015).  

 

Tiltaksarealet er på ca. 12 000 m2 og defineres som et «mellomstort tiltak» (areal: >1 000 m2 og 

<30 000 m2) i henhold til Miljødirektoratets veileder M-350/2015 Håndtering av sedimenter (M-

350, Miljødirektoratet, 2015). Mudringsvolumet er ikke ferdigregnet, men et geoteknisk estimat 

antar omtrent 57 000 m3 masser. Dette volumet kan endre seg underveis i prosjektet, men vil 

fastsettes før søknad om mudring foreligger. Et mudringstiltak av denne størrelsesordenen defi-

neres som et «stort tiltak» (volum: >50 000 m3) i henhold til Miljødirektoratets veileder M-

350/2015. Anslått fyllingsareal og volum er henholdsvis 9 000 m2 og 77 000 m3, der sprengstein 

er planlagt benyttet som fyllingsmasse. 

 

1.4 Målsetning med undersøkelsen 

Hensikten med den miljøtekniske sedimentundersøkelsen er å kartlegge forurensningstilstanden i 

sedimentene der det er planlagt mudring og utfylling, i henhold til gjeldende lovverk og veilede-

re.  

 

1.5 Ansvarsforhold 

Rambøll har utført de miljøtekniske sedimentundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, 

veiledere og standarder. Den foreliggende rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på 

området er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvetakingsstasjoner og 

fysiske og kjemiske analyser av sedimentprøvene. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved 

framtidige tiltak avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne 

rapporten.  

 

2. METODE  

Rambøll har gjennomført en miljøteknisk sedimentundersøkelse i den delen av Fauskevika det er 

planlagt mudring og utfylling for å utvinne landareal til Tower Hotel Fauske. Det er utført en Trinn 

1 «Risikovurdering av forurenset sediment» i henhold til kravene i veileder M-409/2015, M-

608/2016 og TA-2229/2007 (M-608, Miljødirektoratet, 2016) (TA-2229, Miljødirektoratet, 2007). 

 

2.1 Felt 

Sedimentprøvetaking av overflatesedimenter fra tre stasjoner i Fauskevika ble utført av miljøråd-

giver fra Rambøll den 20.2.2018. Sedimentprøvene ble tatt ut med grabb. Da det var krevende 

bunnforhold ved sedimentstasjonen nærmest land (Stasjon 1, prøve «Sed1») kom 1000 cm2 

grabben tomhendt opp en rekke ganger, og det ble derfor benyttet 250 cm2 grabb ved denne 

stasjonen. For hver stasjon er det laget en blandprøve, sammenstilt av fire parallelle enkeltprø-

ver tatt i tilfeldige posisjoner innenfor arealet til stasjonen. Blandprøvene fra hver stasjon repre-

senterer overflatesediment (ca. 0-10 cm, ca. 0-5 cm for 250 cm2 grabb) fra området. Sediment-

prøvene ble pakket i rilsanposer, stripset, holdt kjølig og sendt som ekspresskargo til analysela-

boratoriet.  

 

Geoteknisk avdeling i Rambøll har utført geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. 

Det ble tatt ut sedimentkjerner med borerigg på flåte i flere punkter den 1., 6. og 11. november 

2017. Miljøteknisk avdeling har fått overskuddsmateriale fra geoteknisk undersøkelse og har 

sendt utvalgte prøver til analyse for å kartlegge miljøtilstanden i dypere sedimenter i området. 
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Ved Stasjon 1 ble det benyttet prøvemateriale fra kjerneprøvetaking med uttak av tre prøver; nr. 

17 (0,75-0,85 m), 18 (1,7-1,8 m) og 19 (2,35-2,45 m). Ved Stasjon 2 ble det benyttet prøvema-

teriale fra kjerneprøvetaking med uttak av fire prøver; nr. 20 (1,4-1,5 m), 21 (2,6-2,7 m), 22 

(3,4-3,5 m) og 23 (4-4,7 m). Ved Stasjon 3 ble det benyttet prøvemateriale fra kjerneprøveta-

king med uttak av 6 prøver; nr. 24 (1,25-1,35 m), 25 (2,25-2,35 m), 26 (3,35-3,45 m), 27 (4-

4,7 m), 28 (5-5,8 m) og 29 (6,4-6,5 m). Det er analysert tre dypereliggende blandprøver fra 

området, én fra hver stasjon. 

 

Stasjonene ble målt inn av boreriggmannskap, og koordinatene (WGS84, UTM33) er gjengitt i 

Tabell 1. Grabb-prøvene ble tatt på koordinatene til den geotekniske undersøkelsen. 

Tabell 1. Koordinater (WGS 84, UTM-sone 33) for stasjon 1, 2 og 3 for sedimentprøvetaking i Fauskevika 
i Fauske kommune. 

 
UTM33 

Stasjon X Y Vanndyp 

Stasjon 1 517206.070 7460202.060 Ca. 5 m 

Stasjon 2 517214.990 7460160.080 Ca. 11 m 

Stasjon 3 517223.420 7460120.080 Ca. 16 m 

 

I feltloggen går det fram hvilket klokkeslett hver grabb-prøve ble tatt, se vedlegg 1. 

 

2.1.1 Feltregistreringer 

Under feltarbeidet ble det observert skjell, kråkeboller, tang, med mer, i grabb-prøvene. Det ble 

ikke registrert noen spesiell lukt fra sedimentene. Unntaket var grabbhugg nr. 4 ved Stasjon 1. 

Her ble det registrert svak svovellukt. Da det ble observert en høyere leireandel i dette hugget 

enn ved de andre, kan det antas at svovellukten kommer av anoksiske forhold i sedimentet 

(mangel på oksygen). 

Ved Stasjon 1 ble det registrert sorte felt som viste seg å være avløpsavfall etter at det ble regi-

strert en tampong, dopapir og en vaskefille i grabbhugg nr. 1 og 3. 

For detaljert feltlogg, se vedlegg 1. 

 

2.2 Kjemiske og fysikalske analyser 

Seks prøver ble sendt til det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norge for analyse av kjemiske og 

fysiske parametere. Det ble analysert for minimumslisten av parametere som skal testes på prø-

ver for å kunne karakterisere sedimenter, i henhold til Veileder M-409/2015:  

 

• Arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink  

• Ikke-klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelser og sum PAH16 

• Klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelser og sum PCB7 

• Totalt organisk karbon (TOC), tributyltinn (TBT) 

• Vanninnhold, innhold av silt (< 63 µm), innhold av leire (< 2 µm) 

 

Resultatene fra de kjemiske analysene er sammenstilt med grenseverdiene gitt i klassifiserings-

systemet for vann og sediment, i henhold til veilederne M-608/2016 og TA-2229/2007. Til-

standsklasse II, god, gir ingen påviste toksiske effekter og regnes som tilfredsstillende for sjø-

bunn. 
 
Tilstandsklasser iht Miljødirektoratets veileder M-608/2016 og TA-2229/2007 

  
Tilstandsklasse 

I 
Bakgrunn 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Forklaring Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 
Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter 
ved korttidseksponering 

Omfattende 
toksiske effekter 
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2.3 Usikkerhet 

Det er usikkerheter forbundet med vurderinger av miljørisiko og grenseverdier fastsatt i regel-

verket. Applikasjonsfaktorer, fordelingskoeffisienter mellom sediment-vann og vann-organismer, 

samt størrelser i beregningsverktøyet tilhørende veilederen er satt konservativt slik at sedimen-

tenes miljørisiko sannsynligvis er noe overestimert.  

 

Vurderinger av risiko forbundet med TBT kan være problematisk ettersom disse forbindelsene er 

svært giftige for enkelte vannlevende organismer og dermed har lave grenser; grensen mellom 

tilstandsklasse II og III er satt så lavt som 0,0000016 mg/kg TS. De lave grensene ligger langt 

under deteksjonsgrensen for kjemiske analyser, og fører derfor til hyppige overskridelser. Etter-

som det er vanskelig å gjennomføre tiltak rettet mot kildene til TBT, foreligger det forvaltnings-

grenser som er satt betydelig høyere, med en grenseverdi på 0,035 mg/kg TS, som ifølge Veile-

der M-409/2015 fortsatt kan benyttes i risikovurderingen. Denne grenseverdien er derfor benyt-

tet ved presentasjon av analyseresultater og i vurderingen. 
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3. RESULTATER MED VURDERING  

Analyseresultater for kjemiske analyser av sedimentprøvene er sammenstilt med Miljødirektora-

tets veiledere M-608/2016 og TA-2229/2007 i Tabell 2. Tabell 2 viser også kornfordeling og totalt 

innhold av organisk karbon i prøvetatte sedimenter. Kopi av fullstendig analyserapport med me-

toder og usikkerhet finnes i Vedlegg 2. Tegning M102 viser situasjonsplan over sedimentstasjo-

nene og er fargekodet etter høyeste forurensningsgrad påvist i hver enkelt prøve. 

Tabell 2. Analyseresultater for sedimentprøver fra tiltaksområdet i Fauskevika, sammenstilt med til-
standsklasser iht Miljødirektoratets veiledere M-608/2016 og TA-2229/2007. 

 

 

 

 

 



 

Datarapport Miljøteknisk sedimentundersøkelse  

 

 

 
 
 

11 

 

 

3.1.1 Kjemiske analyser 

Det ble påvist enkeltforbindelser av PAH i tilstandsklasse III i samtlige grabb-prøver, klasse IV i 

stasjon 3, mens dypere sedimentprøver ikke ble påvist over laboratoriets rapporteringsgrense, 

Tabell 2.  

 

Analyserte metaller tilfredsstiller tilstandsklasse II «God» ved samtlige stasjoner. 

 

PCB og TBT ble ikke påvist over deteksjonsgrensen i analyserte prøver fra området. 

 

Denne datarapporten er utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets veileder M-409/2015 der Risi-

kovurdering Trinn 1 er utført. Det ble tatt sedimentprøver fra tre stasjoner på tiltaksområdet der 

prøvene ble analysert etter parametere bestemt av veileder, se kapittel 2.2. Videre ble det be-

nyttet materiale fra geoteknisk prøvetaking av sediment i dypere lag. Prøver tatt av sediment-

topplaget viser forurensning opp til tilstandsklasse IV i prøve «Sed3» og forurensning opp til til-

standsklasse III i prøve «Sed1» og «Sed2». Overskridelsene er knyttet til PAH-forbindelser. Det 

ble ikke påvist PAH-forbindelser i de dypereliggende prøvene. Prøver tatt dypere i sedimentet 

påviste ingen overskridelse av metaller. 

 

3.1.2 Kornfordeling og totalt organisk karbon  

Finpartikulært og organisk materiale har normalt de høyeste konsentrasjoner av helse- og miljø-

skadelige stoffer på grunn av stor overflate og sterke bindinger, men i denne undersøkelsen er 

det ikke påvist sammenheng mellom høy TOC og forurensningsgrad. Det er påvist stigende grad 

av finstoff (silt) fra land mot midten av fjorden i grabbprøvene, mens trenden var motsatt i de 

dype prøvene. Samtidig var konsentrasjonen av totalt organisk karbon (TOC) høyest nærmest 

land (Stasjon 1). Dette antas å være på grunn av utslipp av avløpsvann til området nærmest 

land fra overvannsrør. Ved kraftig nedbør kan avløpsvann havne i overvannsrørene når pumpene 

som skal ta unna vannmengdene overbelastes. Det ble funnet en del sanitærprodukter (toalett-

papir, tamponger, tøyfiller) i grabb-prøvene fra stasjonen nærmest land som underbygger dette. 

Se Tabell 2 for informasjon om kornstørrelse og TOC fra hver prøve. 

 

3.1.3 Mulig PAH-kilde 

Avløpsvann har blitt sluppet ut til Fauskevika via overvannsnettet fra Fauske sentrum. Funn av 

sanitærprodukter i enkelte grabbhugg i Stasjon 1 viser dette. Ifølge TA-2583/2009 PAH-

forurensning av sjøbunn – En oversikt over kunnskapsstatus laget av NIVA for Miljødirektoratet, 

er avløpsvann en kilde til PAH i sediment, spesielt i fjorder nær urbane sentra (TA-2583, Miljødi-

rektoratet, 2009). Det er derfor sannsynlig at påvist PAH-forurensning stammer fra ukontrollerte 

utslipp av avløpsvann via overvannsnettet. PAH finnes også i tjærestoff som benyttes som bunn-

stoff på båtskrog, som nevnt i delkapittel 1.2. Ettersom det ikke ble påvist TBT i prøvene, er det 

lite sannsynlig at PAH-forurensningen stammer fra båttrafikk. Begrunnelsen er at TBT var en 

viktig bestanddel i bunnstoff før det ble forbudt, og forventes derfor å være tilstede i sediment 

der bunnstoff fra båt er ansett som forurensningskilde.  
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4. VIDERE ARBEID 

Tiltaksområdet skal mudres ned til fjell og fylles med sprengstein for å oppnå geoteknisk stabilt 

landareal.  

 

På grunn av planlagt arbeid i sjø skal det utarbeides en søknad om mudring og utfylling i sjø som 

sendes forurensningsmyndigheten, her Fylkesmannen i Nordland, der denne rapporten legges 

ved. I tillegg må det vurderes om mudret masse kan dumpes på egnet sted i fjorden. Dersom 

dumping blir aktuelt må tiltaket søkes om til Fylkesmannen i Nordland, der dumpingstedet pro-

sjekteres i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2624 Retningslinjer for sjødeponier. 

Et annet alternativ vil være å ta de mudrede massene opp på land. Det er kun analyseresultatene 

for prøve «Sed3» som overskrider normverdiene på land, regulert av Miljødirektoratets veileder 

TA-2553/2009. I prøve «Sed3» er PAH klassifisert innenfor tilstandsklasse 2 i henhold til TA-

2553/2009. 
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VEDLEGG 1 
FELTNOTATER 

 
  



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X: Værforhold

UTM-Y:

Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

1 0 5

2 0 5

2 hugg blandet sammen

3 0 5

4 0 5

Prøvetaking Miljø

TOJO1350024546

Sed1 van Veen grabb 250 cm2

20.02.2018 Ca. 5 m

33

Farge: Grå

517206.070 Oppholdsvær, vind og litt bølger

7460202.060 kl. 14:45

Tower Hotel Fauske

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Lukt: Ingen spesiell

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Kornete

Lukt: Svak svovellukt

Annet: Dopapir, tampong, skjell

Lagdeling: Sand, grus

Farge: Grå

Konsistens: Kornete

Annet:

Lagdeling: Sand, grus, silt

Farge: Grå

Konsistens: Kornete

Annet: Dopapir, vaskefille

Lagdeling: Sand, silt

Konsistens: Litt klebrig

Annet:

Lagdeling: Silt, leire

Sorte felt observert på området, antatt avløpsavfall. Overvannsledning går ut ved denne stasjonen, 
og avløpsavfallet kan stamme fra denne.



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X: Værforhold

UTM-Y:

Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

1 0 10

2 0 10

3 0 10

4 0 10

Konsistens: Klebrig

Annet: Skjell, tang, børstemark

Lagdeling: Mudder, sand, silt

Annet: Skjell, stein, kråkebolle, mark

Lagdeling: Mudder, sand, silt

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Brun, grå

Konsistens: Klebrig

Annet: Skjell, kråkebolle

Lagdeling: Mudder, sand, silt

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Brun, grå

7460160.080

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

kl. 14:10

Konsistens: Klebrig

Farge: Brun, grå

Konsistens: Klebrig

Annet: Skjell, kråkeboller

Lagdeling: Mudder, sand, silt

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Brun, grå

Oppholdsvær, vind og litt bølger

1350024546 TOJO

Sed2 van Veen grabb 1000 cm2

20.02.2018 11 m

Prøvetaking Miljø

Tower Hotel Fauske

33
517214.990



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X: Værforhold

UTM-Y:

Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

1 0 10

2 0 10

3 0 10

4 0 10

Konsistens: Relativt klebrig

Annet: Litt skjell

Lagdeling: Tykt mudderlag, mulig tynt siltlag i bunn

Annet: Litt skjell

Lagdeling:

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Brun, grå

Konsistens: Klebrig

Annet: Skjell, litt tang

Lagdeling: Tynt mudderlag, sand, silt

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Brun, (grå)

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet: Skjell, kråkebolle

Lagdeling:

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

20.02.2018 16 m
33
517223.420 Oppholdsvær, vind og litt bølger
7460120.080 kl. 13:35

Prøvetaking Miljø

Tower Hotel Fauske
1350024546 TOJO

Sed3 van Veen grabb 1000 cm2



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X:

UTM-Y:

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

17 75 85

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

18 170 180

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

19 235 245

Prøvetaking Miljø

Tower Hotel Fauske
1350024546 OER
S4 0,75-2,35 m Borerigg på flåte
06.11.2017 Ca. 5 m
33
517206.070
7460202.060

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Litt kornete

Annet:

Lagdeling: Silt

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Litt kornete

Annet:

Lagdeling: Silt, leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Lagdeling: Leire



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X:

UTM-Y:

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

20 140 150

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

21 260 270

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

22 340 350

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

23 400 470

Prøvetaking Miljø

Tower Hotel Fauske
1350024546 OER
S6 1,4-4,7 m Borerigg på flåte
02.11.2017 11 m
33
517214.990
7460160.080

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Litt kornete

Annet:

Lagdeling: Silt

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Litt kornete, relativt myk

Annet:

Lagdeling: Silt, leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Lagdeling: Leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Lagdeling: Leire



Prøvelogg

Oppdr. Navn:

Oppdr. Nr.: Prøvetaker:

Stasjon Utstyr:

Dato: Vanndybde (m)

UTM-sone:

UTM-X:

UTM-Y:

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

24 125 135

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

25 225 235

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

26 335 345

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

27 400 470

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

28 500 580

Prøve nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm)

29 640 650

1350024546 OER
S8 1,25-6,4 m Borerigg på flåte
01.11.2017 16 m

Konsistens: Litt kornete, relativt myk

Annet:

33
517223.420

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Prøvetaking Miljø

Tower Hotel Fauske

7460120.080

Lagdeling: Silt

Lagdeling: Silt, leire

Lagdeling: Leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Litt kornete

Annet:

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Lagdeling: Leire

Lagdeling: Leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell

Farge: Grå

Konsistens: Klebrig

Annet:

Lagdeling: Leire

Beskrivelse av prøve

Lukt: Ingen spesiell
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VEDLEGG 2 
ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS 

 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Fax:      +47 69 27 23 40

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Tony Helmersen Johansen

AR-18-MM-005585-01

EUNOMO-00190017
Í%R5vÂÂj75bÎ

Prøvemottak:

27.02.2018-14.03.2018Analyseperiode:

27.02.2018

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Tower Hotel Fauske 

sedimentprøver

TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270278Prøvenr.: 20.02.2018

Prøvemerking: Sed1 Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

6.2Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

6.1Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

50Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

8.8Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.050Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

8.3Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

76Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.057Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.013Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.069Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.036Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.032Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.045Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.017Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.30%0.01

0.026Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.30Sum PAH(16) EPA mg/kg TSc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

<1.0Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

19.8Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

3.5Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

60.8Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

6.1Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270279Prøvenr.: 20.02.2018

Prøvemerking: Sed2 Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

2.7Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

6.0Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.032Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

30Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

9.1Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.023Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

8.0Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

30Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.043Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.11Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.085Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.054Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.043Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.071Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.026Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.30%0.01

0.053Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.029Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.031Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.55Sum PAH(16) EPA mg/kg TSc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

1.8Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

39.3Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

0.6Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

72.2Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

1.0Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 4 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270280Prøvenr.: 20.02.2018

Prøvemerking: Sed3 Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

2.4Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

6.7Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.028Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

28Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

9.8Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.039Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

7.9Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

29Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

0.065Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.028Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.50Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.40Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.24Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.20Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.29Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.088Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.30%0.01

0.23Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 5 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00190017
Í%R5vÂÂj75bÎ

AR-18-MM-005585-01

0.12Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

0.020Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.30%0.01

0.11Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.25%0.01

2.3Sum PAH(16) EPA mg/kg TSc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

1.8Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

42.8Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

0.9Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

74.8Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

1.5Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 6 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270281Prøvenr.: 06.11.2017

Prøvemerking: S4 0,75-2,35 m Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

5.7Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

7.3Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.047Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

19Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

29Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.003Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

23Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

49Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 7 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

ndSum PAH(16) EPAc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

11.4Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

99.5Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

0.5Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

73.0Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

0.9Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 8 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270282Prøvenr.: 02.11.2017

Prøvemerking: S6 1,4-4,7 m Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

5.0Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

8.0Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.056Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

26Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

34Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.003Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

29Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

57Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 9 av 12

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

ndSum PAH(16) EPAc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

10.2Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

90.3Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

0.6Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

70.2Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

1.1Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1
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TOJOPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2018-02270283Prøvenr.: 01.11.2017

Prøvemerking: S8 1,25-6,4 m Analysestartdato: 27.02.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQc)

5.0Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQc)

7.2Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQc)

0.070Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

17Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

23Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQc)

0.002Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

20Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

45Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

PCB(7) Premium LOQc)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBc) EN 16167

PAH(16) Premium LOQc)

< 0.010Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[b]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
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< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.0.01

ndSum PAH(16) EPAc) ISO 18287, mod.

< 2.4Tributyltinn (TBT) µg/kg tva) Kalkulering2.4

< 1Tributyltinn (TBT) - Sn µg/kg TSa) Internal Method 20851

Kornstørrelse <2µmb)

11.0Kornstørrelse <2 µm % TSb) Internal Method 61

Kornstørrelse <63µmb)

86.4Kornstørrelse < 63 µm % TSb) Internal Method 60.1

TOC kalkulert

0.6Totalt organisk karbon kalkulert % TS Intern metode12%

74.4Tørrstoff %c) EN 128805%0.1

1.0Total tørrstoff glødetap % TSc) EN 1287910%0.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Miljø (Vejen), Ladelundvej 85, DK-6600, Vejen DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168, 

b)  Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488, 

c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 14.03.2018
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SAMMENDRAG 
 

Tower Hotel Norway AS planlegger å bygge kulturhus på eiendommen gnr/bnr 103/1336, i Fauske 

sentrum. Før graving kan igangsettes må forurensningssituasjonen på eiendommen avklares. Rambøll 

har gjennomført en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse med borerigg i mai 2018. 

 

Prøvetaking og analyser er utført i henhold til Miljødirektoratets veileder for Helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009, og Forurensningsforskriftens kap 2.  

 

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen påviste arsen i tilstandsklasse 2 i ett prøvepunkt. I henhold til 

Miljødirektoratets veileder TA-1629/1999 er området vurdert som rent ettersom 
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1. INNLEDNING 

Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset 

grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal tiltakshaver sørge for at det 

blir utført nødvendige undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell 

forurensning i grunnen.  

 

Dersom det påvises forurensning som overskrider normverdiene i massene må det utarbeides en 

tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponeringen av massene. Tiltaksplanen skal legges 

ved søknad om igangsetting dersom tiltak i grunn skal utføres. På denne måten forvisses 

kommunen om at eventuell forurensning på tiltaksområdet håndteres forsvarlig. 

1.1 Bakgrunn 

Tower Hotel Norway AS planlegger å bygge kulturhus på eiendommen gnr/bnr 103/1336, i 

Fauske sentrum. Kulturhuset blir liggende på nabotomta til planlagte Tower Hotel Fauske, Figur 

1. Området kulturhuset er planlagt oppført er ikke registrert i Miljødirektoratets 

Grunnforurensningsdatabase, og ligger potensielt på oppfylte masser, se Figur 2. Det er uvisst 

hvor mye av Fauske sentrum som består av oppfylte masser, da norgeibilder har historiske 

flyfoto tidligst fra 2004. 

En annen potensiell forurensningskilde er en bensinstasjon som ligger oppstrøms området, slik at 

forurensningssituasjonen på eiendommen må avklares før graving kan igangsettes. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over Fauske sentrum der planlagt kulturhus og Tower Hotel Fauske er inntegnet. Kilde: 
Norgeskart 
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Figur 2. Flyfoto som viser tiltaksområdet i 2004 (over) og 2015 (under). Strandpromenaden har blitt fylt opp i løpet 
av 2000-tallet. Kilde: Norgeibilder 
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1.2 Hensikt med undersøkelsen 

Rambøll har blitt bedt om å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse på tiltaksområdet, med mål 

om å avdekke eventuell grunnforurensning før bygging av nytt kulturhus i Fauske sentrum. 

Tiltaksarealet omfatter ca. 900 m2. For oversiktskart over området, se tegning M101.  

1.3 Grenseverdier og krav til prøvetaking 

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er 

grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken 

helse eller miljø (Klima- og Miljødepartementet, 1.7.2004).  

 

Miljødirektoratet har definert 5 tilstandsklasser for forurenset grunn basert på 

forurensningsgraden av prioriterte stoffer, se Tabell 1. Overskridelse av tilstandsklasse 1 

(normverdi) defineres som forurensning.  

Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 

 

 

Planlagt arealbruk for området er «sentrumsområder, kontor og forretning», i henhold til 

Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

(Miljødirektoratet, 2009). Den miljøtekniske grunnundersøkelsen skal sikre at gjenliggende 

masser i øvre meter (0-1 m) tilfredsstiller tilstandsklasse 3. I dypereliggende jord tillates det at 

gjenliggende masser tilfredsstiller tilstandsklasse 3 (med risikovurdering av helse og spredning 

kan masser i tilstandsklasse 4 og 5 bli liggende). 

 

I veileder TA-2553/2009 er det krav om et minimum antall prøver ift. planlagt arealbruk og areal 

som berøres av et eventuelt tiltak (Miljødirektoratet, 2009). Et areal på 900 m2 krever minimum 

8 prøver fra øvre meter på området med arealbruk «sentrumsområder, kontor og forretning». 

 

For å tilfredsstille veileder og forhindre forsinkelser er det bestemt å ta ut 8 overflateprøver ved 

hjelp av borerigg. I tillegg tas det ut minst 2 dypereliggende prøver fra tomta. Området benyttes 

per dags dato som parkeringsplass og det var hensiktsmessig å benytte borerigg, da dette setter 

mindre spor enn sjaktegraving med gravemaskin. 

 

Rambøll har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse med prøvetaking i 8 borehull. 

1.4 Ansvar 

Rambøll har utført miljøteknisk grunnundersøkelse og tilstandsklassevurdering i henhold til 

gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all 

forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over 

sannsynlig forurensning og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved 

gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er 

beskrevet i denne rapporten. 
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2. MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE 

Rambøll har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse med borerigg. Feltarbeid ble 

gjennomført 2. mai 2018 av boreriggsansvarlig Olav Svegård fra Rambøll. Prøvetaking er utført i 

henhold til Miljødirektoratets veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-

2553/2009 (Miljødirektoratet, 2009). 

2.1 Prøvepunkter og observasjoner i felt 

Det er foretatt miljøprøvetaking av masser fra 8 skovlborepunkt på tiltaksområdet den 2. mai 

2018. Målet var å danne en oversikt over forurensningssituasjonen. Punktene ble plassert der det 

var mulig uten å berøre eksisterende kabelnett. Det ble boret ned til maksimalt 2 m under 

terreng og tatt ut 11 prøver totalt. 

 

Plassering av prøvepunkter er vist i tegning M102. I prøvetatte punkter er det i hovedsak 

registrert brun sand og grus, Figur 3. De øvre 0-0,2 m besto av enten jord og gress, eller 

asfaltdekke. I enkelte borehull var det grå grusmasser i tillegg til brun sand/grus. Det ble gjort 

forflytninger under feltarbeidet, da det var en del stein på området som vanskeliggjorde 

prøvetakingen. Det ble boret ned til dybde 2 m i punktene M1, M3 og M6, Figur 4. Massene i 

dybde 1-2 m var lik massene fra øvre meter, 0-1m. Leire ble ikke påtruffet under feltarbeidet. 

 

Detaljerte profilbeskrivelser finnes i vedlegg 2. 

 

 

 

Figur 3: Bildet viser borehull M8, der massene besto av sand og grus, under asfalt. Foto: Olav Svegård, 
Rambøll 02.05.2018 
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Figur 4. Dypereliggende skovlprøve fra borehull M1 (1-2m), der det observeres både brun og grå sand. 
Foto: Olav Svegård, Rambøll 02.05.2018 

2.2 Kjemiske analyser 

Tilsammen 10 prøver ble sendt til kjemisk analyse hos Eurofins Norge AS etter utført feltarbeid 2. 

mai 2018. Prøve M6 1-2 m ligger i Rambølls fryser og analyseres dersom behov. 

 

Jordprøvene er analysert for arsen (As) og tungmetallene bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), 

krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn), polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), aromatiske hydrokarboner (benzen, toluen, etylbenzen og 

xylen – BTEX), og alifatiske hydrokarboner/olje (C5-C8, C8-C10, C10-C12, C12-C35). Dersom det er 

påvist oljeforbindelser, er mulig oljetype oppgitt. 

 

Fullstendig analyserapport fra Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser, er gitt i 

vedlegg 3. 
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3. ANALYSERESULTATER MED VURDERING 

Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier i forurensningsforskriftens kapittel 2 og 

klassifiseringssystemet i Miljødirektoratets veileder i vedlegg 1 (Miljødirektoratet, 2009) (Klima- 

og Miljødepartementet, 1.7.2004). 

 

Analyseresultatene fra den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen viser konsentrasjon av 

arsen høyere enn normverdien i prøve M2. De 9 andre prøvene var innenfor tilstandsklasse 1. 

 
Vurdering av masser 

Det er gjort en vurdering av om normverdien er overskredet i henhold til kriterier beskrevet i 

Miljødirektoratets veileder TA-1629/1999 kapittel 2.5 (NGI, 1999). I denne undersøkelsen er det 

analysert 10 prøver. Følgende risikovurdering i henhold til veileder TA-1629/1999 er derfor 

benyttet: 

• Gjennomsnittet av fire til ti analyser ligger under normverdien (8 mg/kg for arsen), og ingen 

enkeltverdier overskrider normverdien med mer enn 100 % (16 mg/kg). 

Tabell 2: Vurdering av om normverdien er overskredet i henhold til kriteriet beskrevet i 
Miljødirektoratets veileder TA-1629/1999 kapittel 2.5 (NGI, 1999). Resultatene er beregnet for prøve 
M1-M10 tatt av Rambøll under den miljøtekniske grunnundersøkelsen i Fauske sentrum 2. mai 2018. 

Stoff 
Antall 
prøver  

Normverdi 
(mg/kg) 

Gjennomsnitt av alle 
analyser (mg/kg) 

Maksimums-
verdi 

Er 
kriteriet 
oppfylt? 
(ja/nei) 

(mg/kg) 

Arsen 10 8 6,1 9,3 Ja 

 

Resultatet i Tabell 2 viser at normverdien ikke er å anse som overskredet for arsen og at 

tiltaksområdet ikke er å anse som forurenset med hensyn på dette stoffet. 

 

Høyeste forurensningsgrad i hvert punkt er angitt på situasjonsplan, tegning M102. 

 

Massene som ble prøvetatt på tiltaksområdene ved den miljøtekniske grunnundersøkelsen består 

av rene masser i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 og TA-1629/1999. Massene 

som berøres av gravearbeidet i disse områdene kan dermed disponeres som rene masser og det 

er ikke behov for utarbeidelse av tiltaksplan før gravestart. 

4. REFERANSER 

Klima- og Miljødepartementet. (1.7.2004). Forurensningsforskriften, kapittel 2: Opprydding i 

forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.  

Miljødirektoratet (2009). Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009.  

Miljødirektoratet. Grunnforurensning. URL: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 

NGI, Risikovurdering av forurenset grunn. 1999. 

Statens kartverk. Norgeskart. URL: http://www.norgeskart.no 
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VEDLEGG 1 – ANALYSERESULTATER 
SAMMENSTILT MED TA-2553/2009 OG TA-

1629/1999 
  



 1350024546 - Tower Hotel Fauske, nytt kulturhus - Analyseresultater [mg/kg TS] sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009 og TA-1629/1999

Stoff Enhet Norm M1 0-1 m M1 1-2 m M2 M3 0-1 m M3 1-2 m M4 M5 M6 M7 M8

Dybde m 0-1 1-2 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Arsen (As) mg/kg 8 5,9 4,5 9,3* 6,8 6,4 5,5 3,5 6,9 5,4 6,8

Bly (Pb) mg/kg 60 4,6 16 6,8 4,5 4,3 4,2 10 7,1 5 4,2

Kadmium (Cd) mg/kg 1,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobber (Cu) mg/kg 100 26 20 31 30 21 28 27 42 28 32

Krom (Cr) mg/kg 50 13 36 18 14 13 15 11 12 15 11

Kvikksølv (Hg) mg/kg 1 < 0,0095 < 0,0097 < 0,0098 < 0,0097 < 0,0097 < 0,0098 < 0,011 < 0,0095 < 0,0094 < 0,0094

Nikkel (Ni) mg/kg 60 17 22 20 15 15 15 13 18 18 16

Sink (Zn) mg/kg 200 25 49 27 23 20 25 33 46 30 36

Alifater C5-C6 mg/kg 7 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0

Alifater >C6-C8 mg/kg 7 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0

Alifater >C8-C10 mg/kg 10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg 50 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 18 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C35 mg/kg 100 ip ip ip ip ip ip 24 ip ip ip

Benzen mg/kg 0,01 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen mg/kg 0,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbenzen          mg/kg 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylener (sum) mg/kg 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo[a]pyren mg/kg 0,1 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Sum 16 PAH mg/kg 2 ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip

Sum 7 PCB                     mg/kg 0,01 ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip

ip = ikke påvist

Tilstandsklasser iht Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

2 3 4

God Moderat Dårlig

*Tilstandsklasse 1 tilsvarer normverdi/justert verdi iht TA-1629/1999 

Tilstandsklasse 1 5

Beskrivelse Meget god Svært dårlig



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEDLEGG 2 – PROFILBESKRIVELSER 

 

  



Tower Hotel Norway AS: 1350024546 - Tower Hotel Fauske - MTGU, nytt kulturhus 
02.05.2018

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M1 0-1 m 0 1

M1 1-2 m 1 2

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M2 0-1 m 0 1

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M3 0-1 m 0 1

M3 1-2 m 1 2

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M4 0-1 m 0 1

Brun sand/grus, ingen lukt

7460277

Beskrivelse av masser

Brun grus, ingen lukt

02.05.2018
33 Olav Svegård

517223

Prøvetaking Miljø
Tower Hotel Fauske Olav Svegård

1350024546
M3

02.05.2018
33 Olav Svegård

M1

Olav Svegård

Tower Hotel Fauske Olav Svegård
1350024546

Prøvetaking Miljø

Beskrivelse av masser

Jord (Første 0,2 m), brun sand/grus, uten lukt

02.05.2018

Beskrivelse av masser

02.05.2018

517206

Prøvetaking Miljø
Tower Hotel Fauske Olav Svegård

1350024546

0,2 m jord på topp,brun grus fra 0,2 m, uten lukt

517209
7460256

7460279

33

M2

33 Olav Svegård

Brun sand/grus, samt innslag av grå finsand, ingen lukt

M4

Brun sand/grus, asfalt over, ingen lukt 

517234

Prøvetaking Miljø

7460279

Beskrivelse av masser

1350024546
Tower Hotel Fauske Olav Svegård

Rambøll 1350024546 Side 1 av 2  



Tower Hotel Norway AS: 1350024546 - Tower Hotel Fauske - MTGU, nytt kulturhus 
02.05.2018

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M5 0-1 m 0 1

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M6 0-1 m 0 1

M6 1-2 m 1 2

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M7 0-1 m 0 1

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M8 0-1 m 0 1

Brun grus, ingen lukt

7460263

Beskrivelse av masser

Brun sand/grus, ingen lukt, asfalt over

02.05.2018
33 Olav Svegård

517223

Tower Hotel Fauske Olav Svegård
1350024546

M8

Beskrivelse av masser

Brun sand/grus, ingen lukt, asfalt over

Prøvetaking Miljø

33 Olav Svegård
517226
7460270

1350024546
M7

02.05.2018

Beskrivelse av masser

Brun grus, ingen lukt, asfalt over

Prøvetaking Miljø
Tower Hotel Fauske Olav Svegård

517230
7460264

M6
02.05.2018

33 Olav Svegård

Prøvetaking Miljø
Tower Hotel Fauske Olav Svegård

1350024546

Beskrivelse av masser

Grus, hovedsaklig grå, 0,1 m jord på topp, ingen lukt

02.05.2018

517242
7460271

1350024546
M5

Olav Svegård33

Olav SvegårdTower Hotel Fauske
Prøvetaking Miljø

Rambøll 1350024546 Side 2 av 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

VEDLEGG 3 – ANALYSERAPPORT FRA 
EUROFINS 

 
 
 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Tony Helmersen Johansen

AR-18-MM-009933-01

EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

Prøvemottak:

08.05.2018-14.05.2018Analyseperiode:

08.05.2018

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Kulturhus Fauske MTGU

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080116Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M1 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.0Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

5.9Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

4.6Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

26Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

13Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0095Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

25Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080117Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M1 1-2 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

92.9Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

4.5Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

16Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

20Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

36Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0097Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

22Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

49Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 4 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080118Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M2 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

92.4Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

9.3Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

6.8Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

31Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0098Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

27Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 5 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 6 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080119Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M3 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

92.9Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.8Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

4.5Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

30Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

14Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0097Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

15Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

23Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 7 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 8 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080120Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M3 1-2 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

93.6Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.4Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

4.3Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

21Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

13Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0097Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

15Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

20Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 9 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 10 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
Í%R5vÂÂl#v}Î

AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080121Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M4 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

92.0Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

5.5Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

4.2Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

28Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0098Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

15Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

25Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 11 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 12 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080122Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M5 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

89.8Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

3.5Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

10Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

27Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.011Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

13Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

33Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

18Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

7.8Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

16Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

41.8Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

24Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 13 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 14 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080123Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M6 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.4Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.9Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

7.1Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

42Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0095Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

18Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

46Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 15 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-009933-01

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 16 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080124Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M7 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.8Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

5.4Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

5.0Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

28Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0094Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

18Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

30Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 17 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00195160
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< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 18 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-009933-01

Olav NergårdPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-05080125Prøvenr.: 02.05.2018

Prøvemerking: M8 0-1 m Analysestartdato: 08.05.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

96.0Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.8Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

4.2Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

32Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0094Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

16Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

36Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 19 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 14.05.2018

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
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Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Dato: 14.08.2018
Saksref: 201806958-2
Deres ref.: 18/10978
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Fauske kommune -uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Fauske
Tower Hotel og Kulturhus

Det vises til brev datert 10.7.2018.

Planlagte hotell skal etableres over 500 meter unna jernbanen, sør for Fauske stasjon. Vi ber om at
det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser mellom hotell og stasjonsområde.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Til Vår  saksbehandler Vår  dato Vår referanse

Fauske kommune Odd Arnold  Graabræk 01.08.2018 2017/3974-4/315

Postboks 93 Tidligere dato Tidligere  referanse

11.07.2018 18/10978
8201 FAUSKE

Høringsuttalelse - detaljregulering for  Fauske Tower Hotel  og
Kulturhus

Viser til  oversendelse  datert 10.07.2018, med  forslag til  detaljregulering for  Fauske  Tower  Hotel og Kulturhus.

Forsvarsbygg uttaler seg i  den  hensikt  å  ivareta  Forsvarets  interesser  i  saker  som  behandles  etter  Plan- og

bygningsloven.

Forsvaret har  ingen interesser innenfor  planområdet og Forsvarsbygg har  derfor ingen  merknader til

planforslaget.

Odd  Arnold  Graabræk

Forsvarsbygg

Dette dokumentet er  elektronisk godkjent  og derfor  ikke  signert.

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr 1 av 1

Postboks 405 Fakturasenteret 468 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662

Sentrum Postboks 4394 Telefon Internett Bankkonto
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Indre Salten Energi
Postboks 4
8201 Fauske

Telefon: 75 60 01 00
Telefaks: 75 60 01 01

E-post: firmapost@isenergi.no
Foretaksregister: NO 914 280 060 MVA
www.isenergi.no

Planforslag til høring for Fauske Tower Hotell

ISE Nett AS har følgende merknader:

ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av infrastruktur
med hensyn til elforsyning. Her må ISE Nett få opplysninger om totalteffektbehov for
Fauske Tower Hotell.

Med vennlig hilsen

ISE Nett AS
Jan Johansen

Vår saksbehandler:
Vårt journalnummer:
Ditt journalnummer:

Jan Johansen
U11-2018
18/10978

Fauske Kommune
Plan / utvikling
v/Renèe Normann

Fauske, 22. august 2018
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Detaljregulering - Fauske Tower hotel og kulturhus 

Skriv innspill her: 1. ISE Nett har etablert infrastruktur innenfor reguleringsplanens grenser. 

Det er eksisterende høy- og lavspenningskabler, samt bredbåndskabler 

innenfor denne planen. Disse må eventuelt flyttes. 

2. Det er viktig at ISE Nett får oppgitt hvilket effektbehov hotellet og 

kulturhuset vil ha. 

3. ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av 

området. Dette med bakgrunn i planlegging av elforsyning til både hotellet 

og kulturhuset. 
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Fauske Tower 

hotel og kulturhus - Fauske kommune 

Vi viser offentlig ettersyn datert 10.07.2018 og vårt innspill til planoppstart datert 23.11.2017. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom- 

og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca 22,8 dekar og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir ut i 

Fauskevika. 

Grunnforhold 

I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at i henhold til NGUs løsmassekart 

(www.ngu.no/kart/losmasse/) består området på land av hav- og fjordavsetninger - tykt dekke. Vi har 

ikke god kjennskap til avsetningene i sjøarealet, men anser det som mye sannsynlig at det også her 

finnes hav- og fjordavsetninger. Når det planlegges ny bebyggelse på slike arealer skal det gjøres en 

vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Vi gjorde 

videre oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for 

kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, og at dette skal foreligge før reguleringsplanen vedtas. 

Plandokumentene viser at det er foretatt en innledende geoteknisk vurdering av planområdet, jfr. Tower 

Hotel Fauske – Fylling i sjø, innledende geoteknisk vurdering, utført av Rambøll datert 19.12.2017. 

NVE synes det er positivt at det vises en bevist holdning til å få gjennomført gode utredninger av 

grunnforholdene, da området i og omkring Fauske sentrum er svært utfordrende med tanke på ustabile 

grunnforhold og fare for kvikkleireskred.  

Den geotekniske vurderingen beskriver at byggets utforming og plassering, samt de opptredende grunn- 

og fundamenteringsforhold gjør at den anleggstekniske gjennomføringen av prosjektet vil være 

utfordrende. Det konkluderes likevel med at tiltaket vil kunne la seg gjennomføre ved at det 

pelefundamenteres til fast berg. Notatet beskriver at i tillegg til store vertikale laster vil bygget også 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


 
Side 2 

 

 

 

være påkjent av store horisontale krefter i form av både vindlaster og seismiske laster som må overføres 

som strekk- og trykkrefter i pelene.   

NVE har sett gjennom notatet og finner at det er tilfredsstillende utført i henhold til vår veileder 7/2014 

Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vi forutsetter at resultatene/konklusjonene i rapporten med tanke på 

mudring, fylling, peling og spunting følges nærmere opp i den videre detaljprosjekteringen. 

Overvann og havnivåstigning 

NVE synes det er positivt at det vises en bevist holdning til overvann og havnivåstigning i planarbeidet 

og at hensynet til endringer i klima er vurdert og tatt hensyn til. 

Konklusjon 

NVE mener våre tidligere gitte innspill er tilfredsstillende ivaretatt og har ikke ytterligere merknader til 

offentlig ettersyn av detaljregulering for Fauske Tower Hotel – Fauske kommune. Vi forutsetter at 

resultatene/konklusjonene i innledende geoteknisk vurdering med tanke på mudring, fylling, peling og 

spunting følges nærmere opp i den videre detaljprosjekteringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 
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Fauske Kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
postmottak@fauske.kommune.no 
 
 
Planforslag – høring Fauske Tower Hotell AS 
 
Fauske Næringsforum har ingen spesielle innvendinger med hensyn til bygging 
av nytt Fauske Tower Hotell i Fauske sentrum. 
 
Imidlertid er det viktig å ha god dialog med prosjektet Ny By – Ny E6.  
Næringslivaktører i sentrum er opptatt av god informasjon gjennom Fauske 
Næringsforum.  Dette for å unngå støy og mulige konflikter i byggetiden. 
 
 
Fauske 28. august 2018. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fauske Næringsforum 
 
Nils-Ole Steinbakk 
Daglig leder. 

mailto:post@fauskenf.no
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Renee Normann 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 17/176421-5 18/10978 29.08.2018 

     

      

Uttalelse - forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, 

Fauske kommune  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, 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 saken uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet.   

  

Saksopplysninger   

Planområdet ligger i Fauske sentrum, innerst i Fauskevika, langs Fauskevika og strekker seg 

fra Rådhusgata i nord og ut i Fauskevika i sør. Området ligger i et sentrumsområde bestående 

av bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og sjø.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Nytt 

hotell vil ligge på en pir ut i Fauskevika.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet   

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes 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 legges til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.   

 

Vår vurdering av planforslaget og konklusjon 

Vi har gått i gjennom plandokumentene. På nåværende tidspunkt har vi ikke kommentar eller 

merknader til planforslaget, men vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill 

senere i prosessen.  
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Plan- og forvaltning, vegavdeling Nordland   

Med hilsen   

  

  

John A. Mardal             Sesselja Jonsdottir   

Fagkoordinator             Rådgiver   
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Forslag til detaljregulering for Fauske Tower Hotel og Kulturhus - 
Offentlig ettersyn 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 027/18, har i møte 17.09.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Kommualt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til detaljregulering for 
Fauske Tower Hotel og Kulturhus. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca. 22,8 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir 

ut i Fauskevika.  

 

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Samtidig ønsker 

man å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner 

og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre. Dette kan gi flere positive synergieffekter for 

begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer 

for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og kulturfunksjonene skal ha gjensidig 

bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen. 

 

Planområdet dekker flere tilstøtende arealer. Hensikten er å legge til rette for parkering og 

ivaretakelse av strandpromenaden.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Fauske Hotell AS.  

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind. 

 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 
det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Tabell 1 Berørte eiendommer 

Gnr/Bnr Eier Areal(daa) Kartutsnitt 

103/300 Fauske kommune 27,7 

 

103/1336 Fauske hotell AS 1 
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103/Bnr 
mangler 

Uavklart  

 

103/1577 Fauske kommune 0,95 

 

1.3 Utbyggingsavtaler 

Det er behov for utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og tiltakshaver. Oppstart av 

forhandlinger ble varsel samtidig som oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 

Forhandlingsprosessen kjøres samtidig som reguleringsprosessen og er forankret i PBL § 17. 

Utbyggingsavtalen inngås etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

 

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 2. oktober 2017. Tiltaket ble vurdert til å utløse 

konsekvensutredning og planprogram.  

 

Området er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, regulert til vannareal for allment 

friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og restriksjonsområde – området 

som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde. Ny kommuneplan for 

Fauske kommune er nå vedtatt. I kommuneplanens arealdel er området vist som framtidig 

sentrumsformål. 

 

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt 

etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2017. Fauske 

kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om 

konsekvensutredning § 11.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 11: 

«Ansvarlig myndighet skal før planarbeidet starter, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og senest 

seks uker etter at forslagstilleren har gitt opplysningene etter § 9, ut fra alle tilgjengelige 

opplysninger ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn».  

 

Planprogrammet 

Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven §4-1 og i forskrift om 

Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet 

skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som nødvendige 
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for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med 

varsel om oppstart.  
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt den 2. oktober 2017. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider, samt høring av planprogrammet ble annonsert på 

kommunens nettsider samt i Avisa Nordland og Saltenposten. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 29.11.2017.  

 

 

Figur 1 Varslet plangrense 

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  

2.3 Vedtak av planprogram 

Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 13. oktober 2017, med frist for 

innspill 29.11.2017. Planprogrammet ble revidert og sendt inn til vedtak den 12. februar 2018.  

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget den 27. 

februar 2018. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret den 22. mars 2018.  
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2.4 Øvrig medvirkning 

I tillegg til oppstartsvarsel har det blitt holdt møter etter behov med kommunen, regionale 

myndigheter og politi/Salten brann. 

 

Planarbeidet har hatt fokus på en fleksibel plan som gir rom for endringer. Hotellet og kulturhusets 

plassering er fastsatt mens utformingen er i stadig endring. Planen setter rammene for videre 

detaljprosjektering av hotellet og kulturhuset, men setter ingen fast utforming av arealene innenfor 

planen. Det er derfor ikke gjennomført en aktiv medvirkningsprosess i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

I planprogrammet er det beskrevet en aktiv medvirkningsprosess med bl.a. en workshop med barn 

og unge med fokus på utforming av torget. Utforming av torget er ikke satt i planen, det er kun 

satt av areal som naturlig avgrenses av hotellets og kulturhusets plassering. Det vil derfor 

gjennomføres en workshop for utforming av torget når reguleringsplanen er vedtatt. 

 

Workshopen skal ha spesielt fokus på barn og unges interesser, i tillegg skal det gi befolkningen 

mulighet til å føle et eierskap til prosjektet. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.  

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå 

uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 

og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til 

lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 

mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 

rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 

være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen. 

 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 

etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  
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Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging. 

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 

mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 

fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved 

dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 

forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. 

 

3.2 Regionale planer 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk 

karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 

 

Regional plan for by- og regionssenterpolitikk 2017-2025 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planlegging skal etter plan- og 

bygningsloven (pbl) bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. Regional 

plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen (§ 8-2). 

 

Sentralisering av befolkning omkring de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 

landets befolkning er redusert. I tillegg har det skjedd en sentralisering innad i fylket. Det er også 

i byene sysselsettingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, og i økende grad et sted 

folk i Nordland ønsker å bo. Det er derfor viktig å jobbe videre for å styrke attraktiviteten til byene 

i Nordland. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 Gjeldende kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan for Fauske kommune viser området som framtidig sentrumsformål.  

 

 

Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

 

3.3.2 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Tabell 2 Gjeldende reguleringsplaner 

PlanID/Plannavn Vedtatt Formål 

2008007/Strandpromenade 

og parkering 

27.06.2005 Trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i 

sjø og vassdrag, parkering, kjøreveg, offentlig 

friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning 

og bolig/forretning/kontor.  

2002006/Miljøgate E6/Rv80 12.12.2002 Kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen 

veggrunn. 

2017003/Havnegården 21.06.2018 Parkering, tjenesteyting, forretning, kontor og 

boliger. 

 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate E6». 

Planområdet er her vist som trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i sjø og vassdrag, 

parkering, kjøreveg, offentlig friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning og 

bolig/forretning/kontor, samt gang- og sykkelveg og annen veggrunn i reguleringsplan for 

miljøgaten.  
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplan for planområdet. 

 

Havnegården 

14. juli 2017 ble det varslet oppstart av planarbeid for Havnegården, som grenser til planområdet 

for Fauske Tower Hotel og Kulturhus. Formålet med ny reguleringsplan for Havnegården er å 

tilrettelegge for økning av byggehøyde og utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan 

«Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus». Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 

21.06.2018. 

 

 

Figur 4 Illustrasjon Havnegården (Kilde: J. Edvardsen Design + Arkitektur) 
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Figur 5 Rød stiplet linje viser Havnegårdens varslede planområdet 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Fauske sentrum, innerst i Fauskevika nordøst i Skjerstadfjorden. Området 

ligger langs Fauskevika rett øst for Amfi Fauske og strekker seg fra Rådhusgata i nord og ut i 

Fauskevika i sør. Planområdet er på ca. 29,6 daa og ligger i et sentrumsområde bestående av 

bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og sjø. Langs hele sentrums utstrekning er det 

opparbeidet parkering, kjøreveg og en strandpromenade.  

 

 

Figur 6 Planområdets beliggenhet i Fauske 

 

4.2 Dagens situasjon 

Fauske kommune med sine 9 783 innbyggere (per januar 2018) ligger i Nordland fylke, øst for 

Bodø. I kommunen har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner, samt butikker og 

to kjøpesentre i sentrum.  

 

Fauske sentrum ligger innerst i Fauskevika og har en stigning fra sjøen og nordover opp mot 

fjellene. Jernbanen ligger nord for sentrumsbebyggelsen. Kommuneadministrasjonen ligger nord i 

sentrum, men kinoen rett sør. Boligbebyggelsen i Fauske består av hovedsakelig lav villa- og 

småhusbebyggelse. Idrettsanlegget ligger i forbindelse med skoleanlegg nordvest for selve 

sentrum.  

 

Fauske sentrum har en tydelig kvartalsstruktur. E6 går foreløpig på langs gjennom sentrum med 

en rundkjøring i hver ende av Storgata. Sjøgata ligger parallelt med Storgata og tverrgatene går 

nord-sør og utgjør viktige siktlinjer mot sjøen i sør. Havnepromenaden er opparbeidet langs sjøen 

i hele sentrums utstrekning. Dagens Fauske hotell ligger midt i sentrum, med inngang ovenfra 

Storgata og nedenfra Sjøgata. 
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Figur 7 Fauskes kvartalsstruktur (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

Fauske hotell 

Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen. Hotellet fungerer som Fauskes storstue. Her 

feires alle livets begivenheter, store og små møter og besøk finner sted. Hotellet ble overtatt av 

Stadssalg i mars 2016 og har meget godt belegg. Hotellet ligger sentralt plassert mot Sjøgata i 

Fauske og er foreløpig byens eneste hotell. I tillegg til de mange gjester fra regionen har hotellet 

besøk av mange turistbusser på vei nord- og sørover langs E6. Fauskes posisjon midtveis mellom 

Trondheim og Nordkapp fyller opp hotellet i turistsesongen.  
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Figur 8 Viktige målpunkt i Fauske sentrum (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Fauske og utredningsområdet ligger i landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og 

Troms, og underregion 32.5: Skjerstadfjorden. 

 

Naturlandskapet omkring Fauske 

Fauske ligger ved nordsiden av Fauskevika, som er en fjordarm i Skjerstadfjorden i Saltenregionen. 

Vest i tettstedet ligger Klungsetvika, som er skilt fra Fauskevika av Øyneset. Landskapsbildet i 

området er preget av fjordsystemet, og er i hovedsak åpent og med rolige terrengformer. 

Topografien er vekslende, med slake lisoner og avrundede åsrygger. Langs fjordene er terrenget 

vekslende mellom slake løsmasseforekomster og brattere fjellpartier. Løsmasseflatene er gjerne 

oppdyrket. Lenger bak og i øst har vi brattere fjell som omkranser fjordlandskapet. 

Vegetasjonsbildet i Fauskeområdet er preget av lauvskog, hvor bjørk dominerer. Vesentlige deler 

av arealet omkring fjorden og vika er oppdyrket. I lavlandet fins også åpne arealer, i hovedsak 

myrområder. Fauske by ligger i sørenden av Fauskeeidet, som strekker seg nordover til Sørfold. 

Store deler av dette eidet består av myrarealer som stedvis er oppdyrket.  I østre del av Fauskevika 

finner vi Finneidet, som nå er vokst sammen med Fauske, og er blitt en bydel. Dette eidet skiller 

fjorden fra Nervatnet, som via en kort elvestubb renner ut innerst i Fauskevika. Landskapet 

omkring Fauske er meget variert, men rolig og uten dramatiske fjell eller andre 

landskapselementer.  

 

Bylandskapet i Fauske 

Fauske sentrum er kompakt og bypreget, med en ryddig kvartalsstruktur og med en blanding av 

service, næring og leiligheter. Den indre bykjernen, med hotell og kjøpesenter (Amfi), har en 

utstrekning øst-vest som grovt sett kan defineres som området mellom de to rundkjøringene i 

Storgata/E6. Langs denne aksen ligger de tre gatene Rådhusgata, Storgaten og Sjøgata. Nord-sør 

krysses de ovennevnte gater av mindre gateløp som Torggata og Leitebakken. Det må her nevnes 

at bykjernen vokser, og at dette nå først og fremst skjer mot vest.  
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Havnepromenaden er blitt opparbeidet i nyere tid, og har gitt sentrum et visuelt og bruksmessig 

løft. Det samme har opprustingen av Storgaten/E6 gjort, sammen med tilstøtende gateløp og 

plassdannelser. Oppsummert kan en si at byens sentrum nå har en generelt god estetisk og 

bruksmessig standard. Bebyggelsen er en blanding av gammelt og nytt, og det foregår en gradvis 

sanering av eldre bebyggelse til fordel for større nybygg med høyere tomteutnyttelse. 

Bebyggelsens høgde ligger mellom 2 og 5/6 etasjer. Hotellet ruver mest i dag. I forhold til 

tettsteder/byer i samme landskapsregion vil vi hevde at Fauskes sentrum i dag har et bylandskap 

som framstår som estetisk positivt. 

 

4.4 Solforhold og Lokalklima 

Planområdet ligger sørvendt med gode solforhold. Området er utfordrende med tanke på vind. 

Området er vindutsatt og prosjekteringen av bygget må ta hensyn til dette.  

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner, eller 

kulturmiljøer, innenfor planområdet.  

4.6 Naturmangfold 

Konsekvensutredning for naturmangfold er gitt som vedlegg.  

 

Området består generelt av et bebygget område med sentrumsfunksjoner og infrastruktur som 

hører til. Dette medfører at vegetasjonen på land for det meste er bygget ned, og det som 

eksisterer av vegetasjon er dels er plantet, og dels tilfeldig oppslag av vegetasjon der det er forhold 

for det. I strandsonen er det deponert masser i flere omganger. Av flyfoto fra Finn.no ser en at det 

ble gjort en utfylling mellom 2004 og 2009 for å gi plass til dagens veg langs sjøkanten. 

 

Sjøområdene ved Fauske, Fauskevika, ligger langt inne i Skjerstadfjorden på nordøstsiden der 

fjorden svinger sørover inn i Saltdalsfjorden. Fauskevika har en relativt stor horisontal dybde, og 

mottar mye ferskvann fra Sulitjelmavassdraget som løper ut i Fauskevikas østside. 

Sulitjelmavassdraget er sterkt forurenset som følge av gruvevirksomhet, noe som trolig påvirker 

økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten som Fauskevika tilhører. 

 

Viktige naturtyper 

Det er fra før ikke registrert viktige naturtyper innenfor tiltakets influensområde. 

 

Via flyfoto er det avgrenset en viktig naturtype «Bløtbunnsområder i strandsonen». Lokaliteten er 

liten, men ligger i nærområdet for sjøørret som benytter Sulitjelmavassdraget som gyte- og 

oppvekstområde. 
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Figur 9 Viktig naturtypelokalitet "Bløtbunnsområder i strandsonen" 

 

Anadrom fisk 

Sulitjelmavassdraget renner ut i Fauskevika. Dette vassdraget har betydelige utfordringer i forhold 

til vassdragsregulering og forurensning. Det fører likevel i en viss grad anadrom fisk som er viktig 

å ta vare på. En må regne med at sjøørret fra vassdraget bruker nærområdet i sjø til næringssøk. 

I tillegg har flere viktige vassdrag for sjøørret utløp til Skjerstadfjorden, bl.a. Saltdalsvassdraget. 

 

Vannmiljø 

Fauskevika har ifølge vann-nett.no økologisk tilstand «Moderat». Det oppgis at forekomsten i 

middels grad er påvirket av diffus avrenning fra gruvevirksomhet, hydromorfologiske endringer 

som følge av vassdragsregulering, samt diffus avrenning fra by/tettsted. 

 

Rødlistearter 

Av rødlistede arter er bare fugler registrert i nærheten av planområdet. Noen er bare tilfeldige 

overflyvninger, mens andre trolig har vært på næringssøk eller registrert under trekktiden. Artene 

som er observert er sothøne (VU), havelle (NT), bergand (VU), ærfugl (NT), makrellterne (EN), 

storspove (VU), sjøorre (VU), gulnebblom (NT), fiskemåke (NT), taksvale (NT), svartand (NT), 

brushane (EN), teist (VU), tyvjo (NT) og stær (NT). Det er registrert bløtbunnsområder både i 

Klungsetvika vest for Fauskevika, og i Nedrevatnet. Området vil derfor mest sannsynlig ha en viss 

funksjon som rasteområde for vanntilknyttet fugl. 

 

Bløtbunnsfauna 

Det ble tatt fire grabbprøver fra planområdet og den umiddelbare nærhet for å sjekke om det var 

sjeldne/rødlistede arter blant disse. Prøvene viste bare vanlige forekommende arter, og ingen var 

rødlistet. 
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4.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Europavegen har gjennom 

planområdet en ÅDT på 9250 og en fartsgrense på 50 km/t. Det er ikke registrert ÅDT for 

Leitebakken, Sjøgata og Rådhusgata. Disse gatene har også en fartsgrense på 50 km/t.  

 

Storgaten og Sjøgata er to ganske typiske sentrumshovedgater som tar mye av trafikken øst – 

vest i Fauske sentrum. Storgaten er likevel den viktigste gata som også er gjennomfartsåre for E6 

og rv 80. I Sjøgata er det høydebegrensning (4,1 m) ved Amfi kjøpesenter, men har ingen andre 

begrensninger for transport. 

 

Det er ikke kjøretøybegrensninger i Strandpromenaden. Gata framstår ikke som en 

gjennomkjøringsrute, men heller som en tilkomstgate til parkeringsplasser. En kan forvente relativt 

lavt fartsnivå i gatene. Spesielt i Strandpromenaden må en forvente en del start / stopp og 

småventing på grunn av de mange parkeringsplassene. 

 

Som en typisk sentrumsgate vil Sjøgata og Strandpromenaden ha et variasjonsmønster i trafikken 

med mest trafikk på ettermiddager i forbindelse med handel.  

 

For gående og syklende er det fortau langs kjørevegen i alle gater innenfor planområdet, samt en 

strandpromenade langs sjøen.  

 

Fauske er et knutepunkt/omstigningspunkt for reisende nordover. Nordlandsbanen går til Fauske 

og videre til Bodø, som er siste stopp. Godstrafikken på bane lastes om hovedsakelig i Fauske for 

videre distribusjon nordover. 

 

I tillegg til Nordlandsbanen, går det lokaltog mellom Mosjøen – Bodø og Rognan – Bodø som 

stopper i Fauske, samt et lokaltog som går mellom Fauske og Bodø.  

 

Kollektivtilbudet i sentrum går via Sjøgata. I Sjøgata går rute 18-499 som er en lokal sentrumsrute 

i Fauske. For regionale ruter er nærmeste holdeplass Fauske rutebilstasjon ved E6. Her går blant 

annet regionbuss til Bodø lufthavn.   

4.8 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Strandpromenaden langs Fauske sentrum er i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, 

markert som friluftsområde. Området er registrert som grønnkorridor av svært viktig verdi, med 

god tilgjengelighet og høy bruksfrekvens. I forbindelse med reguleringsplan E6 Undergang Fauske 

ble det i 2014 gjennomført barnetråkkregistrering. Strandpromenaden ble her registrert som en 

barnevennlig veg og som et oppholdsareal på sommerstid. 
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Figur 10 Strandpromenaden (Kilde: naturbase.no) 

 

Figur 11 Strandpromenaden 

4.9 Offentlig og privat servicetilbud 

Planområdet ligger i sentrum av Fauske med kort avstand til de fleste servicetilbud. 

4.10 Universell tilgjengelighet 

Området er relativt flatt og universelt tilgjengelig. 

4.11 Teknisk infrastruktur 

Det går en del overløpsledninger ut i havet i området kulturhuset og hotellet er planlagt. 
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Figur 12 Utsnitt ledningsnett (Fauske kommune) 

 

VA-prosjekteringen må derfor håndtere dagens løsning og evt legge om der det blir nødvendig. 

Salten Brann opplyser at det er over 50 l/s leveranse i vann-nettet, men det må kontrolleres 

nærmere i prosjekteringen. 

4.12 Grunnforhold 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser. Rapport ligger vedlagt. 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire 

for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 

10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 

 

Topografi 

Sjøbunnen ved det planlagte hotellbygget faller nedover retning sørøst med gjennomsnittlig 

helning 1:7 ned til borepunkt 13. Fra borpunkt 13 og videre sørøstover øker helning på marbakken 

og den ligger her med omtrentlig helning 1:3.  

 

Løsmasser 

Grunnundersøkelsene i sjøområdet viser at løsmassene består av et topplag på ca. 1-2 meter med 

silt. Derunder er det registrert et leirlag med mektighet varierende fra ca. 3-9 meter. 

 

Det er tatt opp totalt 13 sylinderprøver av løsmassene, og en god del av prøvene var forstyrret. 

De prøvene som var av brukbar/god kvalitet viste at leira hovedsakelig kan klassifiseres som bløt. 

Leira betegnes som lite til middels sensitiv og lite plastisk.  

 

Berg 

Samtlige sonderinger er avsluttet i berg. Beliggenheten av bergoverflaten varierer fra kote -10 til 

kote -35. Generelt faller bergoverflaten nedover retning sør/øst. 
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4.13 Støyforhold 

Planområdet ligger utenfor støysoner i støyvarselkart for Fauske. 

 

Figur 13 Støyvarselkart for Fauske kommune (Kilde: vegvesen.no) 

4.14 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Tiltaksområdet er lokalisert i Fauskevika, som er en del av Skjerstadfjorden. Øst for tiltaksområdet 

ligger de nedlagte kobbergruvene i Sulitjelma og det er uvisst om gruveavfall kan ha tatt seg til 

Fauske via Langvatnet, Langvasselva, Øvervatnet, Nedrevatnet til Fauskevika.  

 

Nærmeste båthavn ligger 0,7 km fra tiltaksområdet. Småbåthavner er kjente kilder til 

forurensning, da de kan være en kilde til spredning av forurenset bunnstoff fra båtpuss. 

 

Ifølge vann- og avløpskart gitt av Fauske kommune er det fire utslippsledninger for overvann som 

går ut i Fauskevika fra Fauske sentrum. 

 

Det er i tillegg registrert flere utslippskilder i nærområdet ifølge Miljøstatus. Hovedutslippene fra 

Erikstad renseanlegg er næringssalter.  

4.15 Samiske interesser 

Det er ikke registrert automatisk fredete samiske kulturminner i planområdet. 
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5. PLANFORSLAGET  

5.1 Planens hensikt, avgrensning  

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Nytt hotell 

er planlagt på en pir ut i Fauskevika. Piren skal være åpen for publikum. Kulturhus planlegges på 

landdelen, på eksisterende parkeringsplass. Eksisterende hotell, nytt hotell og kulturhuset skal 

danne en helhetlig plan hvor publikum tilbys aktiviteter omkring et nytt offentlig bytorg i Fauske. 

 

 

Figur 14 Illustrasjonsplan 
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5.2 Reguleringsformål 

Tabell 3 Reguleringsformål 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Kulturhus K 1,4 

Hotell/kai H/Kai 4,2 

Øvrige anlegg – fylling  16,1 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Annen veggrunn – grøntareal AVG 0,02 

Gang-/sykkelveg GS 0,4 

Holdeplass/plattform H 0,1 

Kjøreveg KV 0,6 

Parkeringsplasser P 0,3 

Torg T 1,0 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Friområde F 0,4 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone 

  

Ferdsel VFE 11,5 

Småbåthavn VS 3,8 

PBL §12-7 Bestemmelsesområder   

Utforming # 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANBESKRIVELSE 27 (51) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

5.3 Bebyggelse og anlegg 

5.3.1 Hotell/kai (H/Kai) 

Innenfor arealet skal det oppføres et hotell på en pir ut i Fauskebukta. Hotellet er planlagt som et 

slankt tårn på ca. 80 meters høyde med glassfasader og skal romme alle nødvendige funksjoner 

til et hotell. Reguleringsplanen skal imidlertid gi rom for fleksibilitet og maksimal gesimshøyde 

derfor satt til 90 meter. Hotellets toppetasje og hotellets restaurant i 2. etasje skal være åpen for 

allmennheten. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker vil det være noe restriksjoner knyttet til 

toppetasjen, blant annet åpningstider og begrensning på antall besøkende. 

 

Piren skal være åpent tilgjengelig for allmennheten og skal fungere som en forlengelse av det 

offentlige rommet utenfor kulturhuset, samt en forlengelse av dagens strandpromenade. Piren 

utformes som shared space der både varelevering, hovedinnganger, publikumsarealer etc. foregår 

på samme areal. På vestsiden av piren legges det opp til en nedtrapping ned mot sjøen, samt et 

tidevannsbasseng. Her er det også tenkt båtplasser til blant annet rib-båter. Det planlegges også 

for et badeanlegg inne i hotellet som skal være åpen for allmennheten. Badeanlegget er i foreløpige 

planer tiltenkt i hotellets sørlige del med tilknytning til sjøen. 

 

Vareleveranser / servicetransport medfører blandet trafikk på piren fra Strandpromenaden til 

hotellet. Rygging og vending med store kjøretøy er en sikkerhetskritisk faktor, og det må derfor 

vises spesiell omtanke på hvordan dette utformes.  

 

Illustrasjonene i planforslaget er fra forprosjektet og viser en mulig utforming av hotellet og piren. 

Reguleringsplanen setter de ytre rammene for prosjektet og skal gi rom for endringer i 

utformingen. Endelig utforming vil skje i byggeplanfasen. 

 

 

 

Figur 15 Konseptet (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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Figur 16 Hotellet (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

 

 

Figur 17 Lobby (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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Figur 18 Hotellrom (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.3.2 Kulturhus (K) 

Kulturhuset er en vesentlig del av prosjektet. Tanken er at kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner 

skal utfylle hverandre. Kulturhuset illustreres med en større multisal, kino/foredrag/konsertsal, 

serveringstilbud, utstillingsarealer og møteplasser. En endelig programmering vil gjøres i 

samarbeid med kommunen og de kulturinstitusjoner som evt. skal inn i huset. 

 

Illustrasjonsplanen illustrerer mulig løsning for varelevering og parkering på østsiden av bygget. 

Arealet gir rom for 8 parkeringsplasser som kan benyttes til ansattparkering eller besøksparkering. 

 

 

 

Figur 19 Kulturhustomta 

 

 

Figur 20 Kulturhuset (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

 



 

PLANBESKRIVELSE 31 (51) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 21 Kulturhuset (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

 

 

Figur 22 Kulturhusets 1. etasje (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.3.3 Øvrige anlegg – fylling 

Det må utføres mudring slik at fyllingen ligger på berg. Det skal anlegges en fylling som minimum 

dekker hotellkjernens grunnflate og nødvendige arealer utenfor dette for installasjon av peler til 

og i berg. Fyllingens maksimale utstrekning er vist i figur 23. Bebyggelse eller andre anlegg lenger 

ut, utenfor hotellet, kan installeres på peler, men det kan også vurderes flytende konstruksjon. 

 

Videre detaljprosjektering av hotellet og pir underlegges geoteknisk prosjektering. 

 

 

Figur 23 Tverrsnitt – fylling 

 

Figur 24 Lengdeprofil - fylling 
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5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.4.1 Kjøreveger (KV) 

Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 

5.4.2 Gang-/sykkelveger (GS) 

Gang-/sykkelvegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 

5.4.3 Torg (T) 

Torget skal være offentlig og fungere som en samlingsplass for Fauskes befolkning. Det offentlige 

plassrommet dannes mellom eksisterende hotell, nytt kulturhus og det nye Tower hotell ute på 

piren. Tyngdepunktet ligger utenfor kulturhuset, mens publikum inviteres ut på piren som en 

forlengelse av plassen og strandpromenaden.  

 

 

 

Figur 25 Offentlig byrom (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.4.4 Parkering (P) 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det 

er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone A.  

 

Figur 26 Parkeringsnorm for Fauske kommune 

 

Parkeringsnormen omfatter ikke andre tilbud som er tenkt etablert. En må da forutsette at en 

benytter offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i den grad det ikke blir gitt spesifikke krav i 

forbindelse med prosjektet. 

 

Ut fra parkeringsnormen utløser selve hotellet med 250 gjesterom et krav om 25 

bilparkeringsplasser og 50 sykkelparkeringsplasser.  

 

Øvrige tilbud på piren som ikke er spesifisert i parkeringsnormen: 

• Konferanseavdeling (med egen inngang) 

• Hotellrestauranten (ikkeboende gjester) 

• Badeanlegg (ikkeboende gjester) 

• Tilbudet på vestsida med kaiplass for båtturer 

• "Turister" som vil gå tur på piren. 

 

Parkeringsnormen har ikke spesielle parkeringskrav for kulturhuset. Kulturhus har ofte en overvekt 

av aktivitet på ettermiddag og kveld, og det er da vanligvis bra parkeringskapasitet i sentrum. 
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Parkering løses på eksisterende parkeringsplasser i sentrum, da hovedsakelig parkeringsplassene 

øst for planområdet. Det er lite butikker og andre besøksmål i nærheten av dagens 

parkeringsplasser lengst øst i Strandpromenaden. Besøkende til for eksempel Amfi vil først og 

fremst søke etter parkeringsplasser lenger vest, blant annet i vestre del av Strandpromenaden. 

 

Sykkelparkering til hotellet løses i detaljprosjektering av hotellet. En mulig løsning er å legge til 

rette for sykkelparkering under rampe opp til hotellets terrasse. 

5.4.5 Holdeplass (H) 

Området markert o_H skal benyttes som holdeplass for busser til hotellet. Det legges opp til et 

ledegjerde/skille mellom strandpromenaden og holdeplassen. 

 

 

Figur 27 Utforming av holdeplass 

5.4.6 Trafikk 

Tiltakshaver har gitt følgende estimat for besøk til hotellet: 

• Hotellgjester pr. døgn, høysesong: 380 – gjennomsnitt ca. halvparten 

• Andel av besøkende pr. reisemiddel: 35% buss, 60% personbil, 5% drosje 

• Antall ansatte i høysesong: 130 personer – normalaktivitet: 70 personer 

• Reisemiddelforderlig ansatte: ca. 1/3 hver på gange, sykkel og bil 

• Servicetrafikk: ca. 5 biler pr. dag 

 

Ut fra opplyst estimat er det utarbeidet et grovestimat på trafikkmengden fra hotellgjester. Det er 

gjort antagelse på gjennomsnittlig gjester pr. buss/bil/drosje, og det er forutsatt at personbil kun 

kjører til/fra hotellet i forbindelse med ankomst før de kjører til parkeringsplass. 

Tabell 4 Trafikkmengde fra hotellgjester 

 Buss Bil Drosje Sum 

Hotellgjester pr. døgn 133 228 19 380 

Antall gjester pr. enhet 30 3 1,5  

Antall enheter pr. døgn 4,4 76,0 12,7  

Antall turer pr. enhet 4 2 4  

SUM antall turer pr. enhet og døgn 18 152 51  

SUM antall turer pr. døgn i høysesong    220 
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Et hotell har vanligvis mest konsentrert trafikk om morgenen etter frokost. Det er ikke 

parkeringsplasser like ved hotellet, noe som vil gi fordeling av personbiltrafikken til andre deler av 

sentrumsområdet. Men det kan være flere busser som skal ha avgangstid rett etter frokost. 

 

Mest markert trafikktopp vil likevel være i etterkant av større enkeltarrangement i kulturhuset, 

eller ved avslutning av kurs / konferanse på hotellet. Er det er kveldsarrangement vil øvrig trafikk 

i Fauske være relativt beskjeden, men avslutningstidspunktet på en større konferanse kan 

sammenfalle med ettermiddagsrushet. 

 

Nærmeste stoppområdet for tilbudene på piren blir i "krysset" mellom Strandpromenaden og 

Leitebakken / piren. 

 

Spesielt for buss er det ønskelig at trafikken går i østlig retning, og har av- og påstigning i området 

markert med blå oval i 27. Adkomst til Strandpromenaden er da via envegskjørt gate øst for Amfi, 

eller via Strandpromenaden på sørsida av AMFI.  

 

I praksis vil det også komme trafikk fra E6 / øst, og en bør derfor forutsette at det også kan være 

avstigning for motsatt retning, markert med gul oval i figur 27. Adkomst fra øst vil også være mest 

hensiktsmessig for nyttetrafikk til virksomhetene på piren.  

 

Drosje og øvrig HC-transport vil "kjøre til døra" og sette av folk i området markert med lilla sirkel. 

 

Kulturhusets hovedinngang er på den bilfrie vestsida. For besøkende til kulturhuset vil området 

merket med grønn oval i figur 27 være et naturlig valg. Varelevering / servicetransport og noe 

parkering til kulturhuset er lokalisert på østsida. 
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Figur 28 Trafikkretninger og sentrale av- og påstigningspunkt

5.5 Grønnstruktur

5.5.1 Friområde (F)

Området reguleres til friområde, slik som i gjeldende reguleringsplan. Området skal være offentlig

og dagens strandpromenade skal opprettholdes.

5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag

5.6.1 Småbåthavn (VS)

Planen legger opp til småbåtanlegg på vestre og/eller østre side av piren. Småbåtanlegget er

tiltenkt rib-båter til turer til bl.a. Saltstraumen og andre turistattraksjoner i nærheten.

5.7 Bestemmelsesområder

5.7.1 Piren (#1)

Bestemmelsesområde #1 er knyttet til utformingen av piren. Piren skal være åpen for

allmennheten og hensikten med bestemmelsesområdet er å sikre at det etableres en form for

turveg innenfor arealet.
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5.7.2 Trafikkarealer (#2) 

Bestemmelsesområde #2 består av trafikkarealer som kjøreveg, bussholdeplass og deler av torget. 

Arealet skal være en del av utomhusplanen tilknyttet hotellet.  

5.8 Miljøfokus 

Forprosjektet har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland vært en del av prosjektet «Økt bruk 

av tre i Nordland». Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping 

innenfor treindustrien i Nordland.  

 

Det er store strukturelle utfordringer med et såpass høyt og slankt tårn, så selve strukturen er 

tenkt i stål med betongkjerner og betongdekker. Rommene vil innvendig kles i tre. 

 

Kulturhuset står i kontrast til tårnet i tre og er tenkt kledd med Fauskes marmor. Bruk av lokale 

materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og entusiasme for den lokale marmoren.  

 

Alle bygg skal utføres med minimum passivhusstandard. Det skal i tillegg undersøkes muligheter 

for å hente fjordvarme for termisk energiproduksjon. 

 

5.9 Universell utforming 

Både hotell, kulturhus og de offentlige rommene skal følge krav til universell utforming. Foreløpig 

utforming av hotellet legger opp til en utvidet første etasje med uteareal/terrasse på toppen. Det 

er kort avstand fra strandpromenaden og en universelt uformet rampe opp til terrassen er en 

utfordring i prosjektet. Dette er en utfordring som tas videre med i detaljprosjekteringen. 

 

 

Figur 29 Foreløpig illustrasjon av rampe (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Prosjekteringsfasen skal inkludere full VA-prosjektering. I dette ligger både prosjektering av 

ledning og anlegg til hotell og kulturhus, men også nødvendige omlegginger i forbindelse med 

anlegget. Det vises til vedlagte overordnete, prinsipielle VA-plan (H100. Der framgår det blant 

annet en vurdering om omlegginger og føringer av nye ledninger og brannkummer. 
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Figur 30 Overordnet VA-plan følger i vedlegg 

5.11 Rekkefølgebestemmelser 

5.11.1 Hotell/kai 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, samt dokumentasjon på 

grunnforhold og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser skal foreligge før det 

gis igangsettingstillatelse. 

 

Holdeplass (o_H), arealer innenfor bestemmelsesområde #1-2, samt teknisk infrastruktur skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse eller ferdigattest til hotellet. 

 

5.11.2 Kulturhuset 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen skal foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse. 
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Gang-/sykkelveier innenfor planområdet, teknisk infrastruktur og torget skal være opparbeidet før 

det gis ferdigattest eller brukstillatelse til kulturhuset. 

 

5.12 Utbygging / gjennomføring 

Foreløpig programmering av hotell og kulturhus legger opp til storsal i kulturhuset. Hotellet anses 

ikke som fullverdig uten storsal som fører til et visst avhengighetsforhold mellom kulturhuset og 

hotellet.  

 

Det er knyttet hver sine bestemmelser til kulturhuset og hotellet som vil si at byggene kan 

gjennomføres hver for seg. Torget er knyttet til gjennomføringen av kulturhuset som vil si at 

hotellet kan bygges før torget er på plass. Torget er en sentral del av kulturhusprosjektet og det 

er derfor satt krav om at torget skal være opparbeidet før kulturhuset kan tas i bruk. 
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6. VIRKNIN GE R

Det er utarbeidet geotekniske vurderinger, miljøtekniske undersøkelser og trafikkanalyse. I tillegg

er det utarbeidet konsekvensutredning for landskap og naturmangfold. Rapportene er gitt som

vedlegg og nedenfor gjengis essensen.

6.1 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap

Konsekvensutredning for landskap er gitt som vedlegg.

Nærvirkningen vurderes å gi et omfang som vil være lite til middels negativt for landskapsbildet.

Begrunnelsene for dette er at bygningen vil framstå som en dominerende vegg i nærmiljøet i deler

av hotellets nærområde. Da er det i positiv retning tatt hensyn til de transparente fasadene og at

bygningen ikke fysisk bryter opp eller forringer det eksisterende bysenteret.

For fjernvirkningen vurderes omfanget for landskapsbildet å være mellom nøytralt og lite negativt.

Begrunnelsene for dette er at vi ser at hotellet fra enkelte standpunkter hvor «bredsiden» er

eksponert vil være noe dominerende og bli oppfattet som et negativt element i landskapet omkring

Fauskevika (eller lenger unna). Det positive ligger i at et slikt landemerke med sin enkle form på

samme måte som et fyrtårn også vil tilføye et spennende menneskeskapt element i Saltens

fjordlandskap.

Når vi oppsummerer og vurderer både nær- og fjernvirkning samlet for dette tiltaket, vurderer vi

at tiltaket Tower Hotel Fauske betyr et lite negativt omfang for landskapsbildet i området.

Figur 31 Fotomontasje sett fra Finneidgata
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Figur 32 Fotomontasje sett fra strandsonen ved museet

6.2 Forholdet til naturmangfoldloven

Konsekvensutredning for naturmangfold er gitt som vedlegg.

§8 Kunnskapsgrunnlaget

En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier i tilknytning til den marine delen av

planområdet, samt ev verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Det ble ikke

registrert naturtyper eller rødlistede arter som vil bli bygget ned, verken på land eller som følge av

utfylling i sjø. Det ble skjønnsmessig registrert en naturtype, men som vi mener ikke blir vesentlig

negativt påvirket. Planområdet er ikke sjekket for svartelistede arter.

Undersøkelser foretatt i 2018 viser en forholdsvis lav konsentrasjon av metaller i bunnsedimentene

i tiltaksområdet, men noe forhøyede verdier av PAH. PAH antas å komme fra utslipp av overvann

fra Fauske, og er trolig derfor et resultat av en kontinuerlig tilførsel over tid. Det betyr at

forurensningen trolig er spredd over et større område i Fausevika, og at organismene som lever

der allerede er eksponert for denne miljøgiften. Vi tror derfor ikke at dette tiltaket i seg selv vil

føre til vesentlige virkninger for registrerte naturverdier.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til å vurdere konsekvensene av

anleggsarbeider og driftsfasen av selve tiltaket, men er dårlig i forhold til ev forekomster av

svartelistede arter på land.

§9 Føre-var-prinsippet

Vi mener å ha innhentet nok kunnskap om området til å kunne vurdere virkningene av tiltaket godt

nok. Det betyr at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet. En vil likevel bemerke at det

ikke er gjort feltundersøkelser av biolog, og at vegetasjon på land, for eksempel ev forekomster

av fremmedarter, ikke er undersøkt.
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§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Tiltaket skjer i et område som allerede er sterkt modifisert i forhold til naturtilstanden, og inngrepet 

er relativt sett lite. Det foreligger ingen spesielle naturverdier som blir negativt påvirket av tiltaket, 

og vi mener derfor at en økning av den samlede belastningen på naturtyper, artsmangfold eller 

fjordsystemet er liten. 

 

Avbøtende tiltak 

I så stor grad som mulig er det viktig å hindre spredning av finmateriale fra sprengstein. En bør 

vurdere om bruk av siltgardiner er mulig, og om strømforholdene varierer på en slik måte at en 

kan vurdere å fylle ut/deponere slike masser under rolige strømforhold. 

 

Før anleggsarbeidene starter bør planområdets landareal sjekkes for eventuelle forekomster av 

svartelistede arter, og massehåndteringen må ta hensyn til dette og transportere og deponere 

infiserte masser på en forsvarlig måte som hindrer spredning. Anleggsmaskiner må på samme 

måte rengjøres før de fraktes ut av området. 

 

Miljøtekniske undersøkelser 

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser og det er påvist forurensning i tilstandsklasse III 

og IV (se vedlegg 9). Det utarbeides søknad om mudring og utfylling i sjø, som sendes 

forurensingsmyndigheten. Vurdering av metode for mudring, dumping og utfylling, samt 

spredningsrisiko og avbøtende tiltak vil være en del av søknaden. 

 

6.3 Trafikkforhold 

Trafikkanalyse er gitt som vedlegg. 

 

Over året vil det være lite samtidighet mellom høy turisttrafikk og større kurs- og konferanser. 

Parkeringsetterspørselen vil være størst i forbindelse med større arrangement på kulturhuset og 

kurs / konferanser på hotellet. 

 

I høysesongen utgjør hotelltrafikken alene ca 200 flere kjøretøy per dag i Strandpromenaden. Disse 

kjøretøyene vil ha behov for stanse i forbindelse med av- og påstigning. I tillegg vil det være økt 

trafikk av passerende biler som ser etter parkeringsplass i forbindelse med besøk på piren. 

 

3 – 400 flere biler i døgnet om sommeren vil kunne gi noe tregere trafikkavvikling i 

Strandpromenaden. Kapasiteten i gata bør være tilstrekkelig for dette. Ved avslutning av større 

kurs og konferanser bør det være en plan for uttransport dersom det skal skje med buss. 

Trafikkveksten vil også merkes i Sjøgata, men også den bør ha tilstrekkelig kapasitet. Ut fra dagens 

trafikk ser det ut til å være tilstrekkelig kapasitet i krysset med E6. 

 

Ved større arrangementer bør det utarbeides en trafikkavviklingsplan.  

 

Den økte bygningsmassen med tilhørende økt aktivitet vil gi et større press på parkeringsarealer. 

Dette løses ved å benytte parkeringsplassene i øst, som er i lite bruk i dag. Gjennomføringen av 

planforslaget gir behov for 25 parkeringsplasser. Parkeringsplassene i øst har kapasitet på 41 

plasser. 
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6.3.1 Støyforhold 

Etablering av hotell og kulturhus vil generere mer trafikk i området. Det vil gjennomføres en 

støyanalyse i henhold til T-1442/2016 i samarbeid med nylig vedtatt reguleringsplan for 

Havngården før det gis igangsettingstillatelse for prosjektet. 

 

6.4 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Friluftsliv/nærmiljø ble satt som tema for konsekvensutredning i planprogrammet på grunn av 

strandpromenaden som er vurdert til et viktig friluftsområde. Temaet har senere blitt diskutert 

med kommunen og tiltaket gir ingen negative konsekvenser for strandpromenaden. Det ble derfor 

konkludert med at virkninger for friluftsliv/nærmiljø kun utredes i planbeskrivelsen. 

 

Strandpromenaden er vurdert til et viktig friluftsområde. Planforslaget påvirker hverken 

bruksmuligheten, tilgjengeligheten eller attraktiviteten til promenaden i noen negativ grad. 

Planlagt pir skal være åpen for allmennheten og vil fungere som en forlengelse av dagens 

promenade. Torget og hotellet med publikumsrettet funksjoner som restaurant og badeanlegg, 

skaper attraksjoner og oppholdssteder langs promenaden. Hotellets tak skal også være åpent for 

allmennheten, men med noen begrensninger. Tiltaket vil være et positivt grep.  

 

I tillegg til piren med ulike aktiviteter, planlegges det for nytt kulturhus med torg. Både torget og 

kulturhuset vil være målpunkt som skaper aktiviteten i denne delen av sentrum og vil gi byen er 

positivt løft. 

6.5 Barns interesser 

Kulturhuset vil gi et tilbud til både voksne og barn. I forbindelse med utforming av torget vil det 

gjennomføres et medvirkningsopplegg som har fokus på å ivareta barns interesser, samt skape et 

eierskap til utformingen hos befolkningen. Både piren, torget og kulturhuset vil være målpunkt 

som gir rom for både aktivitet og opphold. 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Det er tilstrekkelig kapasitet på dagens vann- og avløpsnett. Teknisk infrastruktur knyttet til 

hotellet håndteres i byggets prosjekteringsfase.  

 

Det er beregnet vannbehov for hotellet og kulturhuset, gitt i tabell 5 nedenfor. 

Tabell 5 Vannmengder 

 Kulturhuset Hotellet 

Konsumvann 1,4 l/s 25,3 l/s 

Spillvann 4,6 l/s 13,2 l/s 

Overvann 29 l/s 23 l/s 

 

Planområdet ligger ved/i sjøen og overvann ledes ut i sjøen. Detaljert VA-plan med 

overvannshåndtering skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 

 

Veganlegget (strandpromenaden) tilpasses utformingen av torget, busstransporten etc. 

 

 

6.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Det utarbeides en egen avtale med kommunen om bruk av kulturhuset. 
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Eierforholdet av området i øst er uavklart. Det vil være behov for avtale om eierskap til grunn/tomt 

og opparbeiding av torget. 

6.8 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 

Det vil være behov for overdragelse av strandnære areal fra kommunen til etablering av pir og 

hotell. 

6.9 Konsekvenser for næringsinteresser 

Både i anleggsfasen og i permanent fase vil prosjektet skape mange arbeidsplasser og stor 

etterspørsel hos leverandører, noe som vil være positivt for næringslivet i Fauske. 

 

Både kulturhuset og hotellet vil være målpunkt som skaper økt aktivitet i byen. Økt aktivitet vil 

kunne gi sentrums butikker og restauranter økt antall besøkende, da spesielt i turistsesongen. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 7 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

• Løsmasseskred 

• Ulykke på veg 

• Bussulykke 

• Brann i bygninger og anlegg 

• Hendelser under store arrangementer 

• Fallulykke/drukningsulykke 

• Terrorangrep 

 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet til brann og utrykning ved ulykker. 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres.  
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Kommentar 

STATENS VEGVESEN, 29.11.2017 

a) Det er viktig å få en god og trygg flyt i 

trafikken. Reguleringsplanarbeidet må grundig 

vurdere adkomst til bygninger og 

parkeringsplasser. 

b) Planforslaget må vise gode trafikale løsninger 

for myke trafikanter. 

c) Reguleringsplanarbeidet bør legge til rette for 

økt bruk av sykkel som framkomstmiddel, 

tilrettelagt sykkelparkering. 

d) Bebyggelse i planområdet kan bli utsatt for 

vegtrafikkstøy langs E6. reguleringsplanen må 

derfor ha en bestemmelse om at T-1442/2012 

gjelder for planområdet. 

 

Planområdet omfatter E6 som er SVV sitt 

ansvarsområde. SVV ber om å bli involvert i 

planprosessen og ønsker gjennomgang av planforslag 

før politisk behandling. 

 

 

a) Trafikkanalyse gjennomføres. 
b) Trafikkanalyse. 
c) Tas inn i planarbeidet. 

d) Notert. 

NVE, 23.11.2017 

a) NVE anser det som mye sannsynlig at det 

finnes hav- og fjordavsetninger i sjøarealet i 

planen. Dersom det planlegges ny bebyggelse 

eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire 

må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforhold er slik at den kan være fare for 

kvikkleireskred. Vurdering av fare for kvikkleire 

må tydliggjøres i plandokumentene. 

b) NVE anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til 

beregnede stormflohøyder ved det havnivået 

en vil ha om 100 år. 

 

a) Det gjennomføres grundige 

geotekniske undersøkelser og 

vurderinger. Hele anlegget 

underlegges geoteknisk prosjektering. 

b) Viser til DSB`s veileder for 

havnivåstigning og stormflo, 

sikkerhetsklasse 3 (+2,53 m over 

middelvannstand). Planlegger bygg og 

anlegg på kote +3,0 moh. Anlegg 

lavere hensyntas dette ved 

prosjektering. 

 

KYSTVERKET, 23.11.2017 
Ingen merknader. 

 

TROMSØ MUSEUM, 07.11.2017 

a) Vurderer sannsynligheten for konflikt med 

eventuelle kulturminner under vann som liten. 

Derfor ingen merknader til planforslaget. 

b) Dersom en skulle komme over automatisk 

vernede eller fredete kulturminner eller funn av 

kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses 

og Tromsø Museum varsles. 

 

a) Notert. 

b) Notert. 

FAGLIG TRAFIKKFORUM, 06.11.2017 
Ingen merknader 

 



 

48 (51) PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE, 05.12.2017 

a) Tiltaket innebærer privatisering av strandsonen 

og berører det kartlagte friluftsområdet 

«Strandpromenaden», som er vurdert som 

svært viktig. Planlagt tiltak kan derfor være i 

strid med regionale interesser knyttet til 

allmennhetens tilgang til- og ferdsel i 

strandsonen og friluftsinteresser. I tillegg vil 

den planlagte høyhusetableringen medføre et 

brudd med helhetlige by- og landskapsrom i 

Fauske, og vil kunne endre byens identitet og 

visuelle uttrykk. 
b) Tiltaket kan være i strid med vesentlige 

regionale interesser gitt til uttrykk i følgende 

arealpolitiske retningslinjer: 

8.2 By- og tettstedsutvikling 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at 

livskvalitet og helse fremmes gjennom 

god stedsforming, attraktive og 

tilgjengelige utearealer, og infrastruktur 

som fremmer miljøvennlig transport. 

d) By- og tettstedsutvikling skal ivareta 

og bygge videre på viktige 

kulturhistoriske kvaliteter, stedets 

karakter og identitet. 

c) 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig 

og sosialt element, skal være en 

integrert del av arealplanleggingen. Det 

skal tas hensyn både til helhetlig 

landskapsrom og landskapselementer.  

c) Viktige friluftsområder, lokalt og 

regionalt, skal sikres som ressurs og 

grunnlag for å ivareta de unike 

mulighetene Nordland har som 

aktivitets- og opplevelsesarena. 

d) 8.5 Kystsonen 

f) Dersom kommunen finner å legge til 

rette for bruk i 100-metersbelte/ den 

funksjonelle strandsonen, skal det stilles 

krav som sikrer god 

landskapstilpasning, høy estetisk og 

arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens 

tilgang og ferdsel. 

h) Strandsonen skal bevares som et 

attraktivt og tilgjengelig område for 

friluftsliv og naturopplevelse. Viktig 

naturmangfold skal ivaretas. 

e) Planprogrammet 

Med hensyn til tiltakets betydelige omfang og 

utstrakte påvirkning på landskapet og i bybildet 

vil fylkeskommunen understreke viktigheten av 

å sikre en aktiv medvirkningsprosess. 

f) For å sikre reell innflytelse bør medvirkningen 

skje i en tidlig fase av arbeidet. I og med at 

 

a) Strandpromenaden privatiseres ikke, 

den forblir offentlig. Landskap blir 

utredet i KU. 

b) Tema fanges opp i vurderinger som 

skal gjøres i KU. 
c) KU. 

d) Landskap og friluftsliv 

konsekvensutredes. 

e) Det legges opp til en workshop for 

lokalbefolkningen/ungdomsgrupper 

med fokus på byrommet mellom 

hotellet og kulturhuset. 

f) Åpent møte og workshop blir 

gjennomført. 

g) Tas med i endelig forslag til 

planprogram og planbeskrivelse. 

h) Næringsliv og sentrumsutvikling tas 

inn som tema i planbeskrivelsen. 

i) Tas med i KU-landskap. 

j) Kollektivtrafikk i Sjøgata er omtalt i 

planprogrammet. Regplan regulerer 

ikke kollektivtrafikk men kan legge 

opp til muligheten. Tema tas med i 

trafikkanalyse. 
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dette prosjektet berører lokalbefolkningen 

direkte, anbefaler vi en mer aktiv og utadvendt 

tilnærming av medvirkningsprosessen. For 

eksempel ved å opprette en nettbasert 

kommunikasjonsplattform, hvor befolkningen 

kan følge arbeidet og komme med konkrete 

innspill. 

g) NFK registrerer at ingen nasjonale eller 

regionale planer eller føringer er nevnt i 

kapittelet som omhandler overordnede rammer 

for planarbeidet. Det finnes flere overordnede 

føringer som NFK mener er relevant med 

hensyn til denne planen. For eksempel statlig 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen, rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen, og Regional plan – 

Klimautfordringer i Nordland 2011-2020. 

h) Tiltaket kan ha betydelige konsekvenser for 

næringslivet og sentrumsutviklingen i Fauske. 

Konsekvensene tiltaket har for det lokale 

næringslivet er beslutningsrelevant kunnskap i 

dette planarbeidet. Anbefales og ta med som 

KU-tema. 

i) Anbefaler at konsekvensutredningen omfatter 

fotorealistiske visualiseringer av bygg og 

omgivelser sett fra flere steder i sentrum og 

omegn, inkludert visualiseringer sett fra 

bakkenivå. 

j) Ber at kommunen påse at Sjøgata ivaretas for 

å fortsatt kunne benyttes til kollektivtrafikk. 

Kollektivtrafikk i Sjøgata er ikke nevnt i 

planprogram og vi ber kommunen vurdere 

hvorvidt dette bør tas med. 

 

AVINOR, 26.10.2017 

a) Planområdet ligger ca. 43 km øst for Bodø 

lufthavn og berører ikke 

høyderestriksjonsflater/hinderflater i 

restriksjonsplanen for lufthavnen eller 

byggerestriksjonsflater for 

flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen. 

b) Høyhus i Fauske sentrum vil ikke gi 

radiomessig uheldig innvirkning. 

 

 

a) Notert. 

b) Notert. 

SAMETINGET, 25.10.2017 

a) Kjenner ikke til at det er registrert automatisk 

fredete samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle 

 

a) Notert. 



 

50 (51) PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

kulturminnefaglige merknader til planforslaget 

på det nåværende tidspunktet. 

 

HAVNEGÅRDEN FAUSKE AS V/SNORRE 
PEDERSEN, 13.11.2017 

a) Ønsker å kunne delta og komme med 

eventuelle kommentarer i forbindelse med 

regulering av trafikk/parkering. 

 

 

FYLKESMANNEN I NORDLAND, 29.11.2017 

a) Planforslaget vil få konsekvenser for barn og 

unges interesser. Barn og unges interesser vil 

bl.a. være relevante når det gjelder fremtidig 

bruk av området til kulturhus/kino, og vi 

forutsetter at planbeskrivelsen sier noe om 

dette. Barn og unges bruk av 

området/strandpromenaden i dag antar vi vil 

være omfattet av konsekvensutredningen 

knyttet til friluftsliv/nærmiljø. 

b) For behandling av støy i planen viser vi til T-

1442/2016 Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128. 

Etablering av hotell og kulturhus vil generere 

trafikkøkning på berørte tilførselsveier. For 

beregninger av turproduksjon viser vi til 

vegdirektoratets håndbok V713 

Trafikkberegninger, eventuell annen relevant 

metodikk. Dersom beregningene viser at 

tiltaket genererer en vesentlig trafikkøkning på 

offentlig vei for bygninger med støyfølsom bruk 

innenfor støysonene, eller blir liggende i 

støysonene som følge av trafikkøkningen, må 

det tas hensyn til dette i planarbeidet. 

c) Planområdet omfatter arealer i sjø og tiltaket 

planlegges etablert på pir. Det fremgår ikke om 

det planlegges for utfylling eller om det er 

behov for mudring. Ut fra planområdets nærhet 

til tettbebyggelsen er det risiko for at 

sjøbunnen kan være forurenset. Mudring, 

graving og utfylling i sjøbunn krever i 

utgangspunktet egen tillatelse etter 

forurensningsloven, uavhengig av tiltaket skjer 

fra land eller fra flytende innretning. Som 

grunnlag for søknad bør det gjennomføres 

miljøtekniske undersøkelser av berørt sjøbunn, 

og det bør fastsettes reguleringsbestemmelser 

som ivaretar dette.  

 

 

a) Det blir gjennomført workshop med 

fokus på byrommet mellom 

kulturhuset og hotellet. Bruk av 

strandpromenaden tas med i 

planbeskrivelsen. 

b) Støyanalyse legges inn i planarbeidet 

dersom trafikkanalysen tilsier dette. 

c) Miljøteknisk undersøkelse blir 

gjennomført. 
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PLANBESTEMMELSER 

For detaljregulering av 

Fauske Tower Hotel og Kulturhus, Fauske kommune 

 

PlanID: 

Planen er datert: 22.06.2018 

Siste revisjon av planen: 05.07.2018 

Siste revisjon av bestemmelsene: 05.07.2018 

VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNE I SAK: 

 

 

§1 AVGRENSING OG FORMÅL 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert 

22.06.2018. 

 

§12-5 Formål 

1. Bebyggelse og anlegg 

Kulturhus (K) 

Hotell/Kai (H/Kai) 

Øvrige anlegg - fylling 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 

Torg (T) 

Gang-/sykkelveg (GS) 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 

Parkeringsplasser (P) 

Holdeplass/plattform (H) 

3. Grønnstruktur 

Friområde (F) 

8. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Ferdsel i sjø (VFE) 

Småbåthavn (VS) 

 

§12-7 Bestemmelsesområder 

1. Utforming (#1-2) 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 

 

2.1 Utomhusplan 

2.1.1 Hotellet 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det legges ved en plan for utomhusarealet tilknyttet Ho-

tell/kai. Arealene innenfor bestemmelsesområde #2 skal være en del av planen. Planen skal være høy-

desatt og vise utforming av trafikkarealer og offentlig plasser. Utomhusplan skal angi møblering og be-

lysning, og vise terrengbearbeiding, beplantning, belegning, murer, ramper og lignende.  

 

Utomhusplanen skal godkjennes som en del av igangsettingstillatelsen. 
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2.1.2 Kulturhuset 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det legges ved en plan for utomhusarealet tilknyttet kulturhu-

set. Torget skal være en del av utomhusplanen. Planen skal være høydesatt og vise utforming av tra-

fikkarealer og offentlig plasser. Utomhusplan skal angi møblering og belysning, og vise terrengbearbei-

ding, beplantning, belegning, murer, ramper og lignende.  

 

Utomhusplanen skal godkjennes som en del av igangsettingstillatelsen. 

 

2.2 Tilgjengelighet/ Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av uteareal og bebyggelse som 

skal være tilgjengelig for publikum. 

 

2.3 Geoteknikk 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det foreligge dokumentasjon på geoteknisk prosjektering av 

bygninger og anlegg i sjø. 

 

2.4 Bygge- og anleggsvirksomhet 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, skal følge 

søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport driftstider, trafikk-

sikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak 

skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

Under anleggsperioden må det sikres at anleggsarbeidet skjer i henhold til grenseverdiene angitt i Støy i 

arealplanleggingen T-1442/2016. 

 

2.5 Kulturminner 

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 

3 og 6. 

 

2.6  Støy og støv 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy og T-1520 om luftkvalitet gjel-

der. Det skal dokumenteres at grenseverdiene ikke overskrides og eventuelle avbøtende tiltak skal re-

degjøres for som del av søknad om igangsettelse.  

 

2.7 Renovasjon 

Kommunens retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og avfallsløsning må tilpasses bilene som 

renovatørene disponerer.  

 

2.6  Energi 

Ny bebyggelse skal bygges med passivhusstandard som minimum. Som del av detaljprosjekteringen 

skal alternative energikilder vurderes. Strømforsyning og teknisk anlegg i tilknytning til dette skal avkla-

res i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

3.1 Byggegrenser 

Gjeldende byggegrense er vist på plankartet. 

 

3.2 Kulturhus (K) 

Kulturhuset reguleres til offentlig formål. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige kote +22 over nor-

mal middelvannstand. Det tillates takkoppstikk eller andre installasjoner som heishus over satt kote-

høyde. 

 

Det legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og materialbruk. Material-

bruk og fargevalg skal beskrives i søknad om rammetillatelse. 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges dokumentasjon av nybygg med modell, oppriss og 

snitt av bebyggelsen sett i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse i området. 

 

3.3 Hotell/kai (H/Kai) 

Innenfor arealet skal det oppføres hotell med konferansesenter og restaurant. Bebyggelse skal plasseres 

på minimum kote +3. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige kote +90. Det tillates takkoppstikk eller 

andre installasjoner som heishus over satt kotehøyde. Piren (kai) skal være åpen for allmennheten. 

 

Det legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og materialbruk. Material-

bruk og fargevalg skal beskrives i søknad om rammetillatelse. 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges dokumentasjon av nybygg med modell, oppriss og 

snitt av bebyggelsen sett i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse i området. 

 

3.4 Øvrige anlegg – fylling 

Innenfor arealet skal det anlegges en fylling. Fyllingen skal underlegges geoteknisk prosjektering. 

 

 

§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

4.1 Kjøreveg (KV) 

Området omfatter deler av Sjøgata og Strandpromenaden, og reguleres til offentlig kjøreveg.  

 

4.2 Torg (T) 

Torget skal være offentlig. Det tillates fast møblering, beplantning, belysning og lignende innenfor area-

let. Det legges vekt på høy kvalitet i utformingen, detaljering og materialbruk. Detaljert plan for utfor-

ming skal fremlegges ved søknad om rammetillatelse. 

 

4.3 Gang-/sykkelveg (GS) 

Gang-/sykkelveger skal være offentlige og opparbeides med bredde angitt på plankartet. 

 

4.4 Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 
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Arealet skal være offentlig.  

 

4.5 Parkeringsplasser (P) 

Parkeringsplasser skal være offentlig. o_P1 skal opparbeides med 2 HC-plasser. 

 

4.6 Holdeplass/plattform (H) 

Området skal benyttes til av- og påstigningsareal for busser til/fra hotellet. Det skal etableres et fysisk 

skille på hele eller deler av holdeplasslengden, mellom holdeplass og strandpromenaden. 

 

4.7 Avkjørsler 

Avkjørsler er markert med avkjørselspiler på plankartet. Det tillates avvik inntil 2 meter. 

 

§5 GRØNNSTRUKTUR 

 

5.1 Friområde (F) 

Planen omfatter deler av dagens strandpromenade. Området reguleres til offentlig friområde. 

 

§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

6.1 Ferdsel i sjø og vassdrag 

Området skal benyttes som transportområde til sjøs. 

 

6.2 Småbåthavn 

VS1 og VS2 er småbåthavner og er privat. Primært skal områdene benyttes til publikumshåndtering i 

forbindelse med trafikk til sjøs. 

 

§7 BESTEMMELSEOMRÅDER 

 

7.1 Utforming - piren (#1) 

Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det etableres en turveg som skal være åpen for allmennheten. 

 

7.2 Utforming (#2) 

Arealene innenfor bestemmelsesområde #2 skal være en del av utomhusplanen tilknyttet hotellet. 

 

 

§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

8.1 Hotell/kai 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, samt dokumentasjon på 

grunnforhold og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser skal foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse. 

 

8.2 Kulturhuset 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen skal foreligge før det gis igang-

settingstillatelse. 

 

8.3  Utomhusarealer 
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Holdeplass (o_H), arealer innenfor bestemmelsesområde #1-2, Gang-/sykkelveier innenfor planområ-

det, teknisk infrastruktur og torget skal være opparbeidet før det gis ferdigattest eller brukstillatelse til 

kultur og hotell. 

 

8.4  Plan for VA  

Det skal være VA-plan som godkjennes av kommunen som inkluderer overvannshåndtering, vannfor-

bruk/behov og avløpshåndtering. VA-planen skal godkjennes som del av søknad om igangsettelse 

 

8.5  Støy 

Det skal utføres en støyutredning før det gis byggetillatelse. Støytiltak som kreves gjennomført skal 

gjennomføres før eller samtidig med utbyggingen. Brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før dette 

er dokumentert. 

 

 

  



 

Ramboll 

Oppdragsgiver 

Tower Hotel Norway AS 

 

Rapporttype 

Konsekvensutredning 

 

2018-06-20 

REGULERINGSPLAN 

TOWER HOTEL FAUSKE 

 
KONSEKVENSUTREDNING 

LANDSKAPSBILDE  

 

KUKULTUR 

 

 

 

 

 



 

2 (19) KU LANDSKAPSBILDE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oppdragsnavn: Tower Hotel Fauske - regulering 

Dokument nr.: 1 

Filnavn: KU landskapsbilde 

 

Revisjon 000 001 002 003 

Dato 2018-06-20 2018-09-25   

Utarbeidet av Tor Nilssen    

Kontrollert av     

Godkjent av     

     

 

 

Revisjonsoversikt 
 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

001 2018-09-25 Noe tekstjustering vedr. omfang/konsekvens, ny layout for 

konsekvensvifte. Ingen endring av konsekvens for landskapsbilde. 

   

   

   

   

 

 

 



 

Ramboll 

INNHOLD 

 

 

1. FORORD .................................................................................. 4 

2. KONSEKVENSUTREDNING ....................................................... 5 
2.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser ........................................ 5 
2.2 Alternativ 0: Beskrivelse av dagens situasjon ................................ 6 

3. IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER ........................................... 7 
3.1 Landskapsbilde .......................................................................... 7 
3.1.1 Metode ..................................................................................... 7 
3.1.2 Beskrivelse og vurdering av dagens bylandskap og naturlandskapet . 7 
3.1.3 Landskapsverdi ........................................................................ 11 
3.1.4 Omfang .................................................................................. 11 
3.1.5 Konsekvenser for landskapsbildet ............................................... 19 
 

 



 

4 (19) KU LANDSKAPSBILDE 

 

 

1. FORORD 

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt etter 

forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2009. Fauske kommune har 

vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning 

§ 11.  

 

I planprogrammet er det tre temaer som er vedtatt konsekvensutredet. Blant disse finner vi 

utredningstemaet landskapsbilde. I planprogrammet står følgende vedr. ovennevnte: 

 

Landskap/bylandskap 

Et høyhus vil være fremtredende i landskapet og ha stor betydning for bybildet. Temaet vil derfor 

konsekvensutredes. 

 
Dette prosjektet vil i sterk grad påvirke landskapsbildet i Fauske. Dette gjelder først og fremst i 
forhold til byen og dens nærmeste omgivelser. Byggets form, høgde og plassering gjør imidlertid at 
dette prosjektet også vil påvirke landskapsbildet i et større omland – først og fremst områdene 

omkring Fauskevika.  

 
Grunnlagsdokumenter 
Viktige hjelpemidler når landskapskonsekvensene skal utredes vil være alle tilgjengelige kart og 
rapporter, samt ortofoto og nyere fotos fra tiltaksområdet og influensområdet.  

 

 

Denne rapporten søker å gi en verdivurdering av dagens bylandskap i Fauske sentrum, samt natur- 
og kulturlandskap i området, spesielt området rundt Fauskevika. I verdivurderingen er det også tatt 
hensyn til allerede vedtatte arealplaner. På bakgrunn av verdivurderingen har vi så vurdert omfanget 
av de landskapsinngrepene som tiltaket medfører, og til slutt vurdert konsekvensene av 
landskapsendringene som tiltaket medfører.  

 
Området ble befart og fotodokumentert den 25.05.2018.  
 
 
 

Trondheim, 20.06.2018 
 

 
Tor Nilssen 
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2. KONSEKVENSUTREDNING 

 

2.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

Metodikken for konsekvensutredninger er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712.  

Konsekvensene som blir utredet består av temaer fra ikke-prissatte konsekvenser.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og 
analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang 
og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor 
verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes 
en vurdering av hvilke endringer vedtatte planer og 
tiltak antas å medføre for de ulike miljøene eller 
områdene, og graden av denne endringen. Til sammen 
gir dette en konsekvens som er summen av verdien på 
det enkelte tema og omfanget av inngrepet/tiltaket på 
det samme tema. Både verdi, omfang og konsekvens 
bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper 
som tiltaket vil medføre. 
 
Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt 
konsekvensvifte, definert i Statens vegvesens håndbok 
V 712 (tidl. 140). I viften kommer det fram en 
konsekvensskala fra meget stor positiv/negativ til 
ubetydelig på begge sider av skalaen angitt med farger 
fra lilla til hvit og med koding (++++ via 0 til – – – –). 
Viften vil bli brukt til å sikre at riktig konsekvens blir 
utfallet. Endelig sammenstillinger av konsekvenser blir 
også vist skjematisk i tabell for å vise konsekvensen for 
det enkelte tema. 

 

Det er viktig å være klar over at alle samlede konsekvensvurderinger, oppsummert i skjemaer og 

konsekvensvifter, blir vurdert utfra en skala som skal dekke alle «normale» utbyggingssituasjoner. 

Konsekvenser som er vurdert til å ha «lite omfang» kan derfor skjule store konsekvenser for 

nærmeste naboer, grunneiere eller andre. Disse lokale konsekvensene er i de fleste tilfellene ikke 

vurdert i detalj, men det skal være tatt høyde for aktuelle problemstillinger så langt det er praktisk 

mulig gjøre på dette plannivået. Det forutsettes imidlertid at enkeltstående detaljsaker håndteres i 

direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte grunneier/interessent. 

Figur 1: Konsekvensvifte 
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Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ + Middels positiv konsekvens  
Middels store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold 

til dagens situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  Noe forverring i forhold til dagens situasjon.  

– –  
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 

situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til dagens 

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli verre.  

Tabell 1: Skala for vurdering av konsekvenser 

 

2.2 Alternativ 0: Beskrivelse av dagens situasjon  

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for tiltaket. Dette skal beskrive dagens situasjon og en 

forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av de tiltak og føringer som ligger i 

områdereguleringsplanen. Alle vedtatte planer og andre tiltak som vil skje i planområdet i løpet av 

utredningsperioden skal inngå som del av 0-alternativet.  
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3. IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER 

De ikke prissatte konsekvensene som skal vurderes i tilknytning til reguleringsplanen for Tower Hotel 

Fauske er følgende: 

• Landskap/bylandskap 

• Friluftsliv/nærmiljø 

• Forurensing 

 

Denne rapporten omhandler temaet «Landskap/bylandskap». 

 

3.1 Landskapsbilde  

3.1.1 Metode  

Med utgangspunkt i befaring, fotos, ortofotos og andre kilder og kartbaser er det utarbeidet en 

beskrivelse av landskapsbildet i området som berøres av reguleringen for Tower Hotel Fauske. 

Området er et bylandskap, men inngår også som del av et overordnet fjordlandskap – med både 

natur og menneskeskapte innslag. Dette landskapet er beskrevet og vurdert i kap. 3.1.2 nedenfor. På 

bakgrunn av denne beskrivelsen er området nedenfor gitt en verdivurdering hvor Statens vegvesens 

standardmetodikk er benyttet for vurdering av temaet landskapsbilde.  

I dette prosjektet har vi foreslått en todelt vurdering av landskapsvirkningene - med et kapittel som 
omhandler byen og bylandskapet (nærvirkning) og et kapittel som utreder konsekvensene for det 
øvrige influensområdet. 

3.1.2 Beskrivelse og vurdering av dagens bylandskap og naturlandskapet 

Generelt 

Når landskapsverdien av et urbant planområde skal vurderes, vil en måtte ta hensyn til både de 

menneskeskapte elementene (bygninger, gater, plasser, parker og øvrige byelementer) og de 

naturgitte rammer i form av topografi, vegetasjon, vann (elver, tjern, dammer, strandsoner langs sjø 

og ferskvann) m.m. Det må også tas i betraktning om landskapsformer og landskapstyper som er 

representert i planområdet er vanlig eller sjeldne sett i forhold til landskapsbildet som ellers finnes i 

denne landskapsregionen - i dette tilfellet fjordbygdene i Nordland og Troms (jfr. NIBIOs klassifisering 

– se nedenfor). 

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap». 

Fauske og utredningsområdet ligger i landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og Troms, og 

underregion 32.5: Skjerstadfjorden. Nedenfor er det tatt med utdrag av NIBIOS beskrivelsen av 

denne landskapsregionen:  

 

Regionens fjordlandskap spenner over fem breddegrader; fra Velfjorden sør i Nordland til Altafjorden i 
Vest-Finnmark. Fjordlandskapet er variert underveis, men til tross for en stor geografiske spredning 
er det likevel forholdsvis få ulike fjordtyper i regionen.  
 
Et karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større 

halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp. 

Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i 
landet. Som regel blir høydeforskjellen mellom sjøflate og fjelltopp større dess lenger inn i landet 
fjordene trenger. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer 
rolige avrunda ås- eller lavfjellsformasjoner, f.eks. 32.5 Skjerstadfjorden, til mer alpint ville og 
opprevne tindepreg.  
 
Spredt på fjordenes strandflater eller inne i mer avskjerma dalganger ligger jordbrukets lappetepper. 

Særlig typisk er en smal stripe dyrka mark der små gårdstun med et naust i strandlinja danner 
blikkfang. Før ble gårdene helst drevet i kombinasjon med fiske, i nyere tid også med industri, 
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servicenæringer eller ulike offentlig virksomheter. I barskogskledte fjordområder var kombinasjon
med båtbygging vanlig, og regionen leverte nordlandsbåter til hele landsdelen.

Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite gjør at lauvskogen gradvis
gjenerobrer nedlagt jordbruksmark. Særlig påfallende er det langs smale fjordarmer, der vei på
begge sider av fjorden gir godt innsyn mot strandbremmen på motsatt side. Ved siden av nedlegging
har det også skjedd en betydelig nydyrking her. Her er flere store jordbruksbygder, med aktiv drift og
betydelig nydyrking i seinere år. I flere fjordbygder ses også omfattende granplanting. Med sine ofte
rektangulære former er de godt synlig i bratte fjordlier.

Mye av hovedleia langs kysten går i de ytre regiondeler. Regionens veinett er godt utbygd.

Figur 2: Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet. Tower Hotel
Fauske ligger i landskapsregion 32 (grønn farge): Fjordbygdene i Nordland og Troms. Underregion er
Skjerstadfjorden 32.5. Pilen viser hvor tiltaksområdet ligger.

Naturlandskapet omkring Fauske

Fauske ligger ved nordsiden av Fauskevika, som er en fjordarm i Skjerstadfjorden i Saltenregionen.

Vest i tettstedet ligger Klungsetvika, som er skilt fra Fauskevika av Øyneset. Landskapsbildet i

området er preget av fjordsystemet, og er i hovedsak åpent og med rolige terrengformer.

Topografien er vekslende, med slake lisoner og avrundede åsrygger. Langs fjordene er terrenget

vekslende mellom slake løsmasseforekomster og brattere fjellpartier. Løsmasseflatene er gjerne

oppdyrket. Lenger bak og i øst har vi brattere fjell som omkranser fjordlandskapet. Vegetasjonsbildet

i Fauskeområdet er preget av lauvskog, hvor bjørk dominerer. Vesentlige deler av arealet omkring

fjorden og vika er oppdyrket. I lavlandet fins også åpne arealer, i hovedsak myrområder. Fauske by

ligger i sørenden av Fauskeeidet, som strekker seg nordover til Sørfold. Store deler av dette eidet

består av myrarealer som stedvis er oppdyrket. I østre del av Fauskevika finner vi Finneidet, som nå

er vokst sammen med Fauske, og er blitt til en bydel. Dette eidet skiller fjorden fra Nervatnet, som

via en kort elvestubb renner ut innerst i Fauskevika. Landskapet omkring Fauske er meget variert,

men rolig og uten dramatiske fjell eller andre markante landskapselementer.
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Figur 3: Topografisk kart av landskapet omkring Fauske. Kart: GisLink  

 

Bylandskapet i Fauske 

I løpet av siste halvdel av 1900-tallet ble Fauske endret fra primært å være et beskjedent tettsted i 

en jordbruksbygd til å bli mer og mer bypreget. Denne utviklingen fortsetter med stor kraft i vår tid. 

Fauske er et trafikknutepunkt mellom E6 og Rv. 90, og en viktig transittstasjon for omlasting av gods 

mellom jernbane og veg som skal fraktes til og fra områdene lenger nord i landet. I tillegg er Fauske 

en viktig handelsby, og industri og annen næringsvirksomhet blir stadig mer variert og omfattende. 

Fauske hotell har sin naturlige plass i dette. 

 

Fauske sentrum er kompakt og bypreget, med en ryddig kvartalsstruktur og med en blanding av 

service, næring og leiligheter. Den indre bykjernen med hotell og kjøpesenter (Amfi), har en 

utstrekning øst-vest som grovt sett kan defineres som området mellom de to rundkjøringene i 

Storgata/E6. Langs denne aksen ligger de tre gatene Rådhusgata, Storgaten og Sjøgata. Nord-sør 

krysses de ovennevnte gater av mindre gateløp som Torggata og Leitebakken. Det må her nevnes at 

bykjernen vokser, og at denne veksten nå først og fremst skjer vestover.  

 

Havnepromenaden er blitt opparbeidet i nyere tid, og har gitt sentrum et visuelt og bruksmessig løft. 

Det samme har opprustingen av Storgaten/E6 gjort, sammen med tilstøtende gateløp og 

plassdannelser. Oppsummert kan en si at byens sentrum nå har en generelt god estetisk og 

bruksmessig standard. Bebyggelsen er en blanding av gammelt og nytt, og det foregår en gradvis 

sanering av eldre bebyggelse til fordel for større nybygg med høyere tomteutnyttelse. Bebyggelsens 

høgde ligger mellom 2 og 5/6 etasjer. Fauske hotell ruver mest i dagens bybilde. I forhold til 

tettsteder/byer i samme landskapsregion vil vi hevde at Fauskes sentrum i dag har et bylandskap 

som framstår som estetisk positivt. 
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Figur 4: Ortofoto av østre del av Fauske sentrum. Foto: GisLink 

 

 

 

 

 Figur 5: Utsnitt av Storgaten sett fra vest. Foto: Google  
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3.1.3 Landskapsverdi  

Av beskrivelsen vedr. bylandskapet og naturlandskapet i Fauske ovenfor (3.1.2) framgår det at både 

naturlandskapet og bylandskapet i tiltaksområdet har positive kvaliteter. Når det gjelder 

naturlandskapet og byens omgivelser ligger kvalitetene først og fremst i den store variasjon og 

mangfold som vi her finner innenfor et geografisk begrenset område (fjorder, ferskvann, vassdrag, 

strender, eider, skog, myrer, fjell og kulturlandskap). Det sentrale bylandskapet har også mange 

positive trekk: Uteområder av en generelt høg standard og en bebyggelse som er variert og som 

ligger innenfor en skala og et formspråk som samlet gir et helhetlig preg.  

 

Vår konklusjon er at landskapsbildet for Fauske by og omgivelser på samme tid både er helhetlig og 

mangfoldig, og med store kvaliteter innenfor sterke overordnede rammer.  

 

På bakgrunn av beskrivelsen og vurderingene ovenfor vil vi derfor sette landskapsverdien i 

planområdet til middels +. 

 

Verdi:  Liten                  Middels                       Stor 

                    

 

 

3.1.4 Omfang 

 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er alternativ uten nye tiltak i planområdet. Som det er beskrevet ovenfor, skal foreslåtte 

endringer som følge av vedtatte arealplaner også inngå i alternativ 0.  

Etter en gjennomgang av kommuneplan og gjeldende reguleringsplan for tiltaksområdet kan vi ikke 

se at disse vil medføre så store endringer i bylandskapet at de vil endre sammenligningsgrunnlaget 

når omfanget av landskapsendringer som følge av tiltaket skal vurderes. 

 
Alternativ 0 er således sammenligningsgrunnlaget for forslaget til reguleringsplan for Tower Hotel 

Fauske, og gir intet omfang – hverken positivt eller negativt.  
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Figur 6: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Fauske sentrum. Orange stiplet strek viser avgrensing av 
regulering for Tower Hotel Fauske. Kulturhus skal etableres på p-plass øverst t.h. 

 
 

Forslag til reguleringsplan for Tower Hotel Fauske 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse, samt illustrasjoner og fotomontasjer. Vurderingene er todelt; 

nærvirkning (byen og bystranda) og fjernvirkning (standpunkter i landskapet omkring Fauskevika). 

Til slutt har vi sammenstilt vurderingene i en felles matrise.  

 

Nærvirkning 

I et kompakt byområde vil en både måtte vurdere de visuelle virkningene av foreslåtte enkelttiltak og 

bestemmelser, og samtidig se på om disse også vil påvirke byens helhetsbilde i vesentlig grad. En må 

ha fokus på byens eksisterende landskapskvaliteter og vurdere om disse blir endret positivt eller 

negativt som følge av forslag til planendringer og nye bestemmelser.  

 

Viktige visuelle elementer i en by vil blant annet være gatestruktur, plassdannelser og torg, 

grøntarealer, sjøfronter/strandlinjer og bygningenes arkitektoniske uttrykk med former, volumer, 

byggehøgder, farger og materialbruk.  

 

Prosjektet Tower Hotel Fauske består av to bygninger: Kulturhus og hotellbygg. Kulturhuset ligger i 

byens gatestruktur - på et område som i dag er opparbeidet til parkeringsplass. Hotellet skal bygges 

på en fylling ute i fjorden, og vil ligge tilnærmet fysisk løsrevet fra byens elementer og struktur. I det 

følgende vil vurderingene av konsekvenser for landskapsbildet i all hovedsak omhandle hotellbygget. 
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Kulturhuset vil få en plassering, størrelse og omfang som langt på veg er tilpasset og underordnet 

byens struktur og bygningsvolumer. Kulturhuset er naturlig nok foreslått utformet som et bygg som 

skal signalisere hva bygget inneholder og derved bevisst er formgitt for å skille seg ut fra den øvrige 

bebyggelsen. Hotellets plassering, størrelse og utforming vil imidlertid påvirke byens og områdets 

landskapsbilde på en mye mer inngripende måte. Tower Hotel Fauske er i norsk sammenheng et 

enestående og spektakulært bygg, som i tillegg skal plasseres i et landskap hvor bygg med en slik 

høgde og form ikke har eksistert fram til i dag. Byggets form, plassering og størrelse introduserer en 

skala som vil medføre at byens øvrige bebyggelse visuelt sett vil bli underordnet. Et viktig spørsmål 

vil være hvilke landskapskonsekvenser dette vil ha for bykjernen, dvs. hotellbyggets nærområde.  

 

Det er positivt at hotellbygget vil bli liggende løsrevet fra dagens bylandskap. Bygget griper ikke 

fysisk inn i bykjernen, noe som gjør at byens strukturer og bygningsmiljø ikke blir endret eller 

forringet. Hotellet vil derfor bli å betrakte som en fysisk nabo til byen og ikke en integrert del av den.  

 

Bygningens dimensjoner vil imidlertid gjøre at hotellet fra mange standplasser i byen og dens 

nærområde visuelt sett vil bli oppfattet som en del av byen. Hotellets skiveform gjør at bygningen 

sett fra «landsiden» i nord vil framstå som en høg og smal bygningskropp. Hotellets visuelle omfang 

vil imidlertid øke når en flytter seg lenger mot øst eller vest. Det er fra standplasser i de østre og 

vestre deler av sentrum, og hvor bygningen ikke er visuelt løsrevet fra byens bebyggelse (i 

forgrunnen) at bygningen vil bli oppfattet som mest ruvende. Innenfor det geografiske området som 

vi vurderer som bygningens nærområde er det spesielt viktig hvordan bygningen oppleves rent 

arkitektonisk. Gjennom arbeid med fotomontasjene mener vi at dette vil være innenfor en avstand på 

omtrent 600 meter fra bygningen. En lett og transparent arkitektur vil redusere den massive 

nærvirkningen som et så stort bygg vil ha fra deler av nærområdet. Tower Hotel Fauske er en 

bygning med høg transparens. Dette bidrar positivt når omfanget skal vektes på KU-skalaen.  

 

Fjernvirkning 

Selv om hotellet er høgt og ruvende, vil den visuelle virkningen av den avta sterkt med avstanden til 

bygningen. Når en ser hotellet (eller deler av bygningen) fra lengre avstand enn de nærmeste 

områdene rundt Fauskevika, vil den sees som et «fyrtårn»; et landemerke som lett kan observeres, 

men som likevel vil ha mindre påvirkning på det store landskapsbildet. Det vises her til figur 11 

nedenfor som er en fotomontasje hvor vi ser hotellets smale gavl sett fra E6 på sørsiden av 

Fauskevika. Stedet ligger 2,3 km fra hotellet, målt i luftlinje. I figur 13 ser vi bygningens «bredside» 

fra ca. 3,7 km. avstand i vest.   

 

Vi har valgt ut i alt 4 kartfestede standpunkter rundt Fauskevika for å visualisere virkningen av 

hotellet. De fleste av disse representerer byggets fjernvirkning. Det vises her til figurene 10 - 13 

nedenfor. Det er viktig å påpeke at bildene bare viser et lite utsnitt av det landskapspanoramaet som 

våre øyne ser i virkeligheten. Ved å studere disse illustrasjonene og vurdere hotellets fjernvirkning på 

landskapsbildet, vil vi kort sammenfatte dette slik: Hotellet blir et landemerke, og sees godt fra alle 

de valgte standpunktene. Vi ser også at når avstanden til hotellet overstiger ca. 1,5 km så vil byggets 

virkning på landskapet være beskjeden.  

 

Et landemerke og signalbygg av denne karakter setter Fauske «på kartet» og vil representere en 

milepæl på reisen gjennom Nord-Norge, samtidig som det også representerer et visuelt inngrep i 

dagens landskapsbilde. Hotellets enkle form og lette uttrykk gjør imidlertid at det på avstand vil gi et 

nøytralt og lite krevende inntrykk. 
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Omfang – oppsummering og konklusjon 

Oppsummert vil vi vurdere omfanget av landskapsvirkningene av Tower Hotel Fauske slik: 

 

Nærvirkningen vurderes å gi et omfang som vil være lite til middels negativt for landskapsbildet. 

Begrunnelsene for dette er at bygningen vil framstå som en dominerende vegg i nærmiljøet i deler av 

hotellets nærområde. Da er det i positiv retning tatt hensyn til de transparente fasadene og at 

bygningen ikke fysisk bryter opp eller forringer det eksisterende bysenteret.  

 

For fjernvirkningen vurderes omfanget for landskapsbildet å være mellom nøytralt og lite negativt. 

Begrunnelsene for dette er at vi ser at hotellet fra enkelte standpunkter hvor «bredsiden» er 

eksponert vil være noe dominerende og bli oppfattet som et negativt element i landskapet omkring 

Fauskevika (eller lenger unna). Det positive ligger i at et slikt landemerke med sin enkle form på 

samme måte som et fyrtårn også vil tilføye et spennende menneskeskapt element i Saltens 

fjordlandskap.  

 

 

Når vi oppsummerer og vurderer både nær- og fjernvirkning samlet for dette tiltaket, vurderer vi at 

tiltaket Tower Hotel Fauske betyr et lite negativt omfang for landskapsbildet i området, men at 

omfanget i nedre del av denne klassifiseringen.  

 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt                                               
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Figur 7: Tower Hotel Fauske - utkast til plankart. 
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Figur 8: Tower Hotel Fauske -  fotomontasje i fugleperspektiv av hotell og kulturhus. Finneid og 
Nervatnet sees i bakgrunnen. 

 

 

 
Figur 9: Tower Hotel Fauske -  fotomontasje av hotell og kulturhus sett fra Fauskevika (sørøst).  
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Figur 10: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra Finneidgata. Avstanden til hotellet er 1,3 km. 

 

 

 

 
Figur 11: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra E6 ved Hamran 
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Figur 12: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra strandsonen ved muséet 

 
 

 

Figur 13: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra krysset Lundvegen/Knurvikvegen. 
Standplassen ligger ca. 3.7 km. fra hotellet 
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3.1.5 Konsekvenser for landskapsbildet

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets verdi og omfanget

av inngrep. Til denne vurderingen benyttes konsekvensviften som er vist i Metodikk i kap. 2.1. Vi får

da følgende konsekvens for landskapsbildet: Liten negativ konsekvens (-). Den negative

landskapskonsekvensen (-) er primært på grunn av tiltakets omfang på landskapsbildet i nærområdet

(jfr. kap 3.1.4 ovenfor).

Figur 14: Konsekvensvifte Tower
Hotel Fauske

Når landskapsverdien er vurdert
til middels + og tiltaket har et lite
negativtomfang, vil tiltakets
landskapskonsekvens væreliten
negativ.
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1. I nnledning
Kommunen kan på ulike nivåer bidra til å redusere lokal utslipp av klimagasser, gjennomføre
energieffektivisering og legge om til miljøvennlige energiformer. En oppdatert og velfungerende
energi- og klimaplan kan være et grunnlag for kommunal planlegging og vil medføre reduksjon av
klimagassutslipp.

Klimaplanen er delt opp i to deler, en teoretisk del og en handlingsplan:
- Den teoretiske delen gir et faktagrunnlag med utslippsmål for Fauske kommune i 2030 og

langsiktige mål for 2050. Konkrete mål for klimafotavtrykket til kommunes egen virksomhet
(feie for egen dør) har et eget kapittel. For å bedre knytte mål til handling er det også et
kapittel for hver utslippskilde (transport, jordbruk, avfall, osv.) med:

o En oversikt av utfordringer i Fauske
o En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Det må avklares hvorvidt

eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og hvilke virkemidler/type virkemidler disse eventuelt
kan være

o En gjennomgang av nytt og eksisterende kunnskap, herunder forskning og
teknologiske- og markedsutviklinger

o En kort oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier som brukes i
handlingsplanen

- Handlingsplanen bør revideres hvert år, og skal deles opp i to deler: Del 1 innebærer
konkrete tiltak som gjennomgås av ansvarlig enhet. Del 2 har generelle føringer for andre
planer og tiltak hvor det tas hensyn til klimaspørsmål. Siste del er også et grunnlag for
klimarelaterte vurderinger i fremtidige saksfremlegg for alle nye planer og tiltak.

Med denne planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging, som er å:

1. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å

redusere klimagassutslipp.
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2. Lovverk, retningslinjer og føringer
Relevante lovverk for dette arbeidet er Plan-og bygningsloven og Naturmangfoldloven. Videre er det
tatt hensyn til internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer.

Internasjonale føringer
På FNs klimakonferanse i København i 2009 ble det for første gang politisk enighet om at en økning
på 2 grader i den globale middeltemperaturen bør være den øvre grensen for global oppvarming. På
FNs klimakonferanse i Paris i 2015 kom det en tydelig beskjed om at utslippsreduksjoner må skje så
raskt som mulig for å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1,5 grad. Derfor
foreslås det i den nye energi og klimaplanen et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991.

EUs fornybardirektiv gir viktige føringer for Norges energipolitikk. Direktivet ble implementert i
Norge i 2011. Direktivet har et mål om at 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar innen
2020. For at målet skal nås, har hvert enkelt land fått et eget fornybarmål. Målene er i hovedsak
avhengig av landenes BNP, og rike land har fått langt høyere mål enn fattige land. Norge har et mål
om at 67,5 prosent av vår energibruk skal være fornybar i 2020.

Nasjonale føringer
Det finnes på nasjonalt plan flere retningslinjer, stortingsmeldinger og andre dokumenter som legger
føringer for energi- og klimaplanlegging i kommunene. Noen av de mest sentrale er nevnt nedenfor.

Nasjonale føringer når det gjelder prosess:
Statlig planretningslinje for energi-og klimaplanlegging i kommunene, 4. september 2009 (ny
utgave som inkluderer klimatilpasning forventes i 2018)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-og transportplanlegging, 26.
september 2014
T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015

Nasjonal klimapolitikk:
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 –en felles løsning med EU. Her er
det foreslått utslippsmål for Norge i 2030, vedtatt i Stortinget 25.03.2015
Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk
Revidert klimaforlik på Stortinget juni 2012
Meld. St. 25 Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030

Energi:
NOU 2012: 9 Energiutredningen –verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge –om utbygging av strømnettet

Transport:
Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014–2023
Handlingsplan for elektrifisering av vegtransporten (2009)
Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)

Klimatilpasning:
Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
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Regionale føringer
Nordland fylkeskommune er i ferd med å revidere regional klimaplan. Den gjeldende Regional plan-
Klimautfordringer i Nordland (2011-2020) inneholder tiltak til klimagassreduksjon og beskriver
klimautfordringene sektorvis for Nordland. Det overordnede målet for fylkeskommunen er «å
identifisere tiltak som samlet sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for
reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.»

Dette målet er konkretisert:
– De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer

30 % reduksjon i forhold til 2008).
– Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny

fornybar energi og energieffektivisering.
– Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer

og styrke deres tilpasningskapasitet/evne.

Fylkesmannen i Nordland forventningsbrev til kommunene om forvaltning av landbruket:
– Tiltak for økt binding av CO2 i skog.
– Tiltak som gir økt bruk av tre som byggemateriale og energikilde.
– Tiltak som reduserer utslipp til luft fra husdyrgjødsel
– Tiltak som gir økt bruk av bioenergi
– Økt utnytting av utmarksbeiting og lokalt dyrket grovfor
– Reduksjon i foretakenes bruk av fossil energi.

I tillegg til regional plan for klimautfordringer er det utarbeidet en klimaprofil for Nordland av Norsk
klimaservicesenter, som kan brukes i det videre arbeidet med kommunens Energi og klimaplan.
Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og
klimautfordringer i Nordland. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet
planlegging, samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over
klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om
disse. Mye av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på
endringer frem mot slutten av århundret (2071- 2100) i forhold til 1971-2000.

Planstrategi og andre kommunale føringer
I kommunens planstrategi er det vedtatt at gjeldende plan (2011-2014) prolongeres. Imidlertid er det
etter endringer i regional og nasjonal sammenheng behovfor en revidert plan som inkluderer de nye
kravene og gir klare føringer og målbare tiltak i en revidert handlingsplan.

Kommuneplanens samfunnsdel har i kapittel 6 eget avsnitt for miljø/energi, hvor det er innarbeidet
mål fra klimaplanen med følgende hensikt:

«Å sette i gang handlinger som sikrer at kommunen går foran i arbeidet med reduserte
klimagassutslipp, effektiv energibruk og energiomlegging, sikre at kommunen bruker et bredt
spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp samt å
utnytte positivt de etablerte nasjonalparker i kommunen/regionen. Sikre bærekraftig utvikling
–handle lokalt, tenkte globalt.»

Andre viktige føringer for kommunedelplan, energi og klima finnes i:
Kommuneplanens arealdel 2015–2027

Sykkelplan for Fauske kommune (under revidering)

ROS (2009), revidering igangsatt
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Klimaplan for 2011-2014 hadde fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunes
handlingsrom, særlig innenfor kommunal virksomhet. Det var spesielt fokus på 4 tema:

- klimasårbarhet og klimatilpasning: kartlegging av hvilke områder som er utsatt for skred,
flom og havnivåstigning. (gjennomføring av nødvendige tiltak for å møte utfordringene)

- kommunalt energiforbruk: redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20%
målt ut fra 2008-nivå

- kommunalt utslipp av klimagasser: redusere kommunale utslipp av klimagasser med 30%
målt ut fra 1990-nivå

- holdningsskapende arbeid: stimulere innbyggerne og næringslivet til å redusere sine
klimautslipp og energiforbruk.
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3. Gjeldende situasjon: energibruk og klimagassutslipp
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle
vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive
kost/nytte. Fauske kommune har innhentettallene og gjorten analyse som brukes til grunnlag for
planen og dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.

Om statistikkene
For årene fram til 2012 publiserte SSB statistikk over energibruk og klimagassutslipp fordelt på
kommuner og fylker. På grunn av kvalitetsutfordringer knyttet til hvordan de nasjonale tallene ble
fordelt på kommuner og fylker valgte man å ikke videreføre denne statistikken. Disse tallene blir
derfor ikke tatt med i denne planen. Miljødirektoratet har tatt over statistikkoppgaven fram til i dag.

Statistikken som brukes nedenfor er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS –
Kommunesektorens organisasjon og SSB. Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger
fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Dagens løsning er en betaversjon og Miljødirektoratet
jobber for å videreutvikle løsningen. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere
er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken. Videreutviklingen av
statistikken fortsetter. Ved neste publisering skal, etter planen, en ny modell for beregning av
klimagassutslipp fra veitrafikk tas i bruk og utslippsregnskap for skog, areal og arealbruksendringer
skal presenteres for første gang. Endelig versjon av klimagasstatistikk skal etter planen være klar
innen utgangen av 2018. Statistikken gir imidlertid en tilstrekkelig oversikt over hva Fauske skal jobbe
med for å redusere klimagassutslipp fremover.

Ved kommunefordeling av tall for utslipp fra veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s
trafikkmodell for kommunale veier. Dette trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-,
riks-, og europaveier hentet fra Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens
vegvesen/Vegdirektoratet. Den kommunale modellen utarbeides av seksjon for eiendom-, areal- og
primærnæringsstatistikk i SSB og ble sist oppdatert i 2015 (Nordbeck & Langsund, 2015).

Klimagassutslipp i Fauske

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no
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Det er per i dag ingenting som tyder på et trendgjennombrudd når det gjelder kommunens
utslippskilder. Det er positivt at CO2-utslipp går nedover, men det viser også at vi må endre en del før
vi klarer å nå de nasjonale klimamålene. Figuren ovenfor viser utslipp fra 2009, 2011, 2013, 2015 og
2016. De to største bidragene til direkte utslipp er veitrafikk og jordbruk. Det bør derfor prioriteres å
rette tiltak mot disse utslippskilder. Dersom det ikke gjennomføres nye tiltak i kommunen, forventes
det at etterspørsel etter energi vil øke i tråd med økt velferd.

Når tallene for Fauske kommune sammenlignes med de ande kommuner i Salten (Sørfold er ikke
med, da kommunen har før høye utslippsverdier pga. industri), vises det litt korrelasjon mellom
kommunestørrelse og utslipp. Fauske kommune har nesten like mye utslipp som Saltdal kommune
(med nesten halvparten antall innbyggere). Fauske er flinkere enn Saltdal kommune på avfall og
avløp, men har imidlertid mer utslipp på jordbruk og veitrafikk.

Figur 2: Klimagassutslipp for Salten kommunenei 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no

Når en ser nærmere på utslipp per innbygger (figur 3), har Fauske relativt sett svært lave utslippstall.
Fauskes innbyggere, men også innbyggere fra flere andre kommuner har mye utslipp på veitrafikk i
forhold til Bodø kommune. Årsaken kan være at innbyggere i Bodø ofte har fasiliteter i nærheten og
dessuten mer og bedre tilgang til å benytte seg av kollektivtrafikk. Fauske kommunes innbyggere kan
gjøre en stor forskjell hvis de lar bilen stå, men da må forholdene på f.eks. kollektivtrafikk utbedres,
slik at innbyggere kan bruke alternative transportløsninger. Dette tas opp i kapittelet om transport og
veitrafikk.
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Figur 3: Klimagassutslipp per innbygger for Salten kommunene i 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no
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4. Transport og veitrafikk
Fauske er et kommunikasjonsknutepunkt i Indre Salten. Nordlandsbanens nordligste stasjon ligger på
Fauske, med bussforbindelse videre nordover. E6 går gjennom Fauske sentrum og Rv80 videre til
Bodø. På Finneid er det dypvannskai som gir muligheter for sjøtransport av gods. 6 mil unna ligger
Bodø lufthavn, derfra er det 90 minutters flytid til Oslo. Det er gode buss og togforbindelser mellom
Fauske og Bodø.

Transportsektoren omfatter fire hovedgrupper transportmidler eller transportformer; veitransport,
banetransport, kysttransport og lufttransport. Lufttransport og kysttransport blir holdt utenfor, fordi
de ikke viser til å bidra mye til klimagassutslipp i Fauske kommune. Innen banetransport går allerede
det meste på elektrisitet, men ikke i Nordland. Dette kan kommunen dessverre ikke gjøre mye med
gjennom energi- og klimaplanen, da dette er en statlig/regional avgjørelse. Hvis vi ønsker å nå
målene fra Paris-avtalen med 40% mindre klimagassutslipp, må vi se nærmere på veitrafikk.

Utslipp fra veitrafikk er hentet fra klimagasstatistikk hos miljødirektoratet. Se også figurene i kap. 3.
Utslippene fra veitrafikk beregnes av SSB. Nasjonale utslippstall for veitrafikk fordeles til kommuner
ut fra trafikkarbeid innenfor kommunens grenser. Ved kommunefordeling av tall for utslipp fra
veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s trafikkmodell for kommunale veier. Dette
trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-, riks-, og europaveier hentet fra
Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

I beregningen av trafikktall på en spesifikk kommunal veistrekning benyttes informasjon om
befolkningsstørrelse, sammensetning (alder, kjønn) og boligtype (enebolig, rekkehus, fritidsbolig
etc.), næringslokaler, offentlige bygninger (skoler, sykehjem, kommuneadministrasjon etc.) og
offentlig transport knyttet til veistrekningen. Om den kommunale veistrekningen har funksjon som
gjennomfartsvei til fylkes-, riks- eller europavei, brukes variabler som inneholder informasjon om
antall adressater som benytter veien som gjennomfartsåre, samt grunnareal av forskjellige typer
næringslokaler og offentlige bygninger. Veiarbeid fra E6 og Rv80 er inkludert i utslippstallene for
kommunen. Klimagasstatistikken for kommuner (se figurer i kapittel 3) viser utslipp innenfor
kommunens geografiske område. Generelt kan man si at tallene er følsomme for hvor stor strekning
av E6 som er innenfor kommunens grenser.

Utfordringer
Transport og veitrafikk er klart den største kilden til direkte utslipp av klimagasser i Fauske kommune,
i likhet med de fleste norske byer. På nasjonal basis har utslipp fra veitrafikk gått opp 28% fra 1990-
2016. Det finnes ingen egne tall for Fauske kommune, så må man gå ut ifra at veitrafikk har gått opp
like mye siden 1990. Vi kan dele veitrafikken opp i to grupper; personbiler og godstransport
(lastebiler og små godsbiler). Den største utslippskilden er personbiltransport/lette kjøretøy.
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Figur 4: Klimagassutslipp veitrafikk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Godstransport
Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Tallene fra
SSB viser at antall kilometer kjørelengde i transport med små godsbiler i Nordland fylke har økt fra
250,5 til 251,6 million mellom 2010 og 2017. Imidlertid har gjennomsnittlig kjørelengde per godsbil
gått ned med 1000 km/år (fra 15.559 til 14.278). Antall turer har økt fra 4,8 til 5,6 million. Dette betyr
at antall godsbiler har økt, men de har kjørt kortere turer. Det bør sees nærmere på om en kan
redusere antall godsbiler per virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks. samkjøring i egen
virksomhet, samarbeid mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.

Tall for kjøretøykilometer for lastebiler i Nordland fylke har gått opp betraktelig mellom 2010 og
2011, men deretter gått ned igjen til nesten samme situasjon som i 2010. Dette er svært positivt.
En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er et godt samspill på regionalt nivå.

Personbiler
Når man ser på tall fra Nordland fylke (SSB), kommer mesteparten av CO2-utslipp fra personbiler.
Hvor godsbiler og lastebiler tar litt over 14% av kjørelengder i Nordland, har personbiler 84%.
Lastebiler, busser og små godsbiler har gått ned eller blitt stabilt siden 2010, men personbiler har
gått opp med 55 million kilometer i året. Det er da inklusiv el-biler, men imidlertid viser dette at
Nordlands befolkning ikke har redusert bilkjøringen. Er det på grunn av dårlig kollektiv trafikk,
vansker med å endre gamle vaner, eller er det andre årsaker? Tallene må uansett tas på alvor og
tiltak som har vært gjennomført så langt er ikke nok.

Statistikk for kjørelengder i Fauske kommune viser at gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy har
gått ned de siste årene (se figur 5). Det er langt unna landsgjennomsnittet og et godt tegn. Imidlertid
viser tabell 1 at total kjørelengde for alle biler i Fauske har gått opp fra 82 til 83 mill. km og
personbiler fra 68 til 72 mill. km. Økning av antall kjøretøy, flere sysselsatte som pendler ut, samt
økning av befolkning Fauske er mest sannsynlig årsaken. Tiltak for redusert bruk av personbiler bør
være førsteprioritet i planperioden. (NB! Personbilene fordeles på kommuner basert på eiers
bostedskommune, og forteller derfor ikke noe om hvor langt det kjøres i den enkelte kommune.)
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Figur 5: gjennomsnittlig kjørelengde per person i Fauske kommune fra 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kjøretøy i alt 81,9 81,6 81,2 81,2 80,5 81,7 83,0 83,2
Personbiler i alt 68,3 68,9 69,1 68,8 68,3 69,8 71,8 72,1

Tabell 1: Total kjørelengde for kjøretøy i Fauske kommune. Kilde: SSB

Det finnes ingen tall for (gjennomsnittlige) kjørelengder i Fauske i 1991. Dette gjør det vanskelig å
lage en oversikt av hvor mye personbiltrafikken har økt siden 1991 og hvor mye som trengs for å nå
de nasjonale klimamålene i Fauske kommune. Vi vil derfor bruke den nasjonale økningen på 28%
klimagassutslipp fra veitrafikk som utgangspunkt for Fauske kommune.

Hvis vi ignorerer at CO2-utslipp per bil har redusert siden 1991 kan vi på en enkel måte bruke tall på
registrerte biler i kommunen for å nå klimamålene på veitrafikk. Klimamålene i denne planen skal
uansett være mer ambisiøst i forhold til de nasjonale målene. Statistikk hos SSB viser at det var 3770
biler i 1991 og 5774 i 2017. For å nå klimamålet på 40% klimagassreduksjon (ift 1990), må vi gå ned til
2262 fossildrevne personbiler. Antall personbiler bør da gå ned med 3512 personbiler innen 2030
(eller erstattes med f.eks. elbil). En reduksjon på 3512 personbiler med årlig kjørelengde på 14.278
km, vil gi en antatt reduksjonseffekt på ca. 7032 tonn CO2-ekv. i klimagasser.

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å:

1. Redusere (bruk av) antall biler ved å øke overgang til transportformer med lavere utslipp, for
eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil:

o For å redusere antall fossildrevne personbiler bør man se nærmere på bruk av
alternativer som kollektiv trafikk, gå eller sykle på godt etablerte gang- sykkelveier og
samkjøring/deling av bil. Kommunen bør undersøke hvordan det kan tilrettelegges
mer for ulike løsninger som motiverer folk til å la bilen stå.

2. Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre
elbil/ladbar hybrid i stedet for bil med dieselmotor)

o Statistikk fra SSB viser at det i Fauske kommune finnes kun 1% El-biler eller ladbare
hybrider (se figur 6). På grunn av beliggenhet er det forståelig at man velger en bil
som er tilpasset til forhold i nord, men med dagens utvikling av el-biler vil man kunne
takle de vanskelige situasjoner også i nord. El-biler, samt biodrivstoffdrevne biler er
bare starten av den nye teknologien som kommer med stadig nye og bedre
løsninger.
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Figur 6: Oversikt av fordeling ulike drivstofftyper for personbiler i Fauske kommune, 2017.

Pendling
Pendling viser visse utfordringer med hensyn til klimagassutslipp. I 2017 hadde Fauske 4764
(registerbaserte) sysselsatte, hvorav 712 bor utenfor kommunen. De fleste er fra Saltenkommunene
Bodø (257), Sørfold (202) og Saltdal (155). Siden 2014 har det vært en sterk økning av antall
sysselsatte som bor utafor kommunen. Når vi ser nærmere på fordeling av lønnstakere per
næringsgruppe er det 3 hovedgrupper med mest antall sysselsatte: 1) helse- og sosialtjenester, 2)
varehandel/reparasjon av motorvogner og 3) bygge- og anleggsvirksomhet.

I oversikten av antall virksomheter i Fauske (se tabell nederst) kommer det frem at det er flest antall
virksomheten innen bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, omsetning og drift av fast eiendom og
helse- og sosialtjenester. Det er også mange virksomheter innen skogbruk og jordbruk, men disse er
sjeldent med mer enn 4 ansatte. Nye (bolig)byggeprosjekter medfører økt jobbtilbud og dermed økt
pendling fra Bodø og Sørfold kommune. Det er ikke registrert noen økning eller endring i tilbud på
sosial og helse i Fauske kommune, men det er sannsynlig at mangel på (høyt utdannede)
arbeidstakere har økt rekruttering av ansatte utenfor Fauske kommune. Dette øker også
pendleraktiviteten.
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Bygge-og anleggsvirksomhet 49 13 10 8 3 2 - 85

Varehandel, reparasjon av motorvogner 46 32 35 15 6 - - 134

Transport og lagring 13 8 5 4 3 2 - 35

Overnattings-og serveringsvirksomhet 4 5 4 3 - 1 - 17

Informasjon og kommunikasjon 16 4 1 2 - - - 23

Finansiering og forsikring 2 3 1 - - - - 6

Omsetning og drift av fast eiendom 76 6 3 - - - - 85

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 31 17 5 2 1 - - 56

Forretningsmessig tjenesteyting 19 7 2 2 2 - - 32

Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

- 3 4 5 2 2 - 16

Undervisning 10 4 2 7 1 - 2 26

Helse-og sosialtjenester 43 14 12 11 12 4 3 99

Kultur, underholdning og fritid i alt 30 4 3 1 1 - - 39

Personlig tjenesteyting 20 8 3 2 - - - 33

Lønnet arbeid i private husholdninger - - - - - - - 0

Internasjonale organer - - - - - - - 0

Tabell 2: Antall virksomheter etter antall ansatte og næring i Fauske kommune for 2018. Kilde: SSB.

Figur 7: pendlere fra Salten kommunene til Fauske. Kilde: SSB.

Pendlere fra Fauske til andre kommuner er høyere. De fleste pendler til Bodø (706), Sørfold (316) og
Saltdal (143). Det er ca. 3220 arbeidstakere som jobber/pendler innenfor Fauske kommune og det
viser en liten nedgang med 124 personer siden 2010. Statistikken på kollektivtrafikken viser det at
det er svært lite økning i bruk av kollektiv trafikk, da verken antall passasjerer eller vognkilometer
innenfor kommunen har endret mye siden 2005. Det er ukjent hvor mange personer det er som
bruker kollektivtrafikk fra andre kommuner inn til Fauske.
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Figur 8: Pendlere fra Fauske til Salten kommunene. Kilde: SSB.

Det er viktig at kollektivtilbudet spiller mer inn på pendlerbehovet og at buss, avgangstider til tog og
fly er tilpasset til hverandre. Tog og bussruter er en del av arbeidet med en ny plan for Salten.
Hovedmålet er at Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner. Tiltak
som det bør jobbes videre med er:

Fauske stasjon oppgraderes til hovedstasjon for all kollektivtrafikk i indre Salten og trafikken
nordover.
Etablere en fast holdeplass for buss i Fauske sentrum
Oppgradering av kollektivtraséer, holdeplasser og materiell
Universell utforming av holdeplasser, busser og atkomster til holdeplassen
Trinnvis utvikling av busstilbudet fram til fordobling av ruteproduksjonen og med fordobling
av antall busspassasjerer innen ti år
Utvikling av et regionalt tilbud med ekspressbusser med fast timestrafikk mellom Bodø og
Fauske og samordnet trafikk på strekningen sørover til Saltstraumen og Tuv
Brukervennlig og funksjonelt billettsystem, priser og reiseprodukter
Økt innsats innen informasjon og markedsføring

Handlingsplanen kan eventuelt brukes når tiltakene nevnt over ikke tas med i den endelige planen
for kollektiv transport.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført? Har de bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Kompakt tettsteds
og sentrumsutvikling

Utbyggingsmønsteret skal planlegges
med sikte på korte avstander mellom
boliger og handel/publikumsrettede
servicetilbud. Areal, bolig og
transportplanlegging.

Gjennomført ved rullering av
arealplan. Er fremdeles aktuelt i alle
arealplaner fremover. Vanskelig å
måle om de har bidratt til
klimagassutslipp. Har imidlertid
redusert parkeringsplasser og
avstand mellom bolig-butikk
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betydelig, og dermed CO2-utslipp i
sentrum.

Oversikt over
kollektivtrafikken/
Bedre kollektivtilbud

Kartlegge eksisterende tilbud.
Mulighet for bedre tilrettelegging av
kollektivtilbudet skal vurderes.
Arbeide for bedre flybusstilbud.
Ansvar: Enhet plan/utvikling i
samarbeid med Fauna KF og FNF

Tiltak er gjennomført, men det er
behov for bedre tilbud, bør tas med i
kollektivtransportplan, bypakke
Bodø, Fylkeskommune.

Kart over gang- og
sykkelstier
(sentrumsnært)

Øke tilgjengeligheten til eksisterende
gang og sykkelsti-nett

Er gjort gjennom sykkelplanen.

Bygging av gang
og sykkelveier langs
kommunale
veistrekninger.

Bygge flere gang- og sykkelveier samt
tilstrebe å øke det sammenhengende
sykkel- og gangveinettet for å øke
bruk avsykkel og ferdsel til fots til
erstatning for privatbilen. Innarbeides
i kommuneplanens arealdel, samt nye
reguleringsplaner.

Det er utarbeidet en sykkelplan som
omfatter dette. Ansvar liger hos
kommunal enhet Plan/utvikling i
samarbeid med enhet VVA og
Statens vegvesen.

Miljøvennlige
tjenestebiler i
kommunal virksomhet

Sette krav til maksimal utslipp og eller
alternative drivstoffer ved fornyelse
av kommunal kjøretøypark.

Ikke gjennomført, men må vurderes
når det skaffes nye biler. El-biler
beste alternativ. Så langt ingen
bidrag til reduksjon
klimagassutslipp.

Ladestasjon el-biler Ved eksisterende parkeringsplasser i
Fauske sentrum skal det etableres
ladestasjon for el-bil.

Delvis gjennomført ved
bensinstasjon. Tas med i ny
handlingsplan.

Arealplanlegging er avgjørende for transportetterspørsel i byer og tettsteder, både når det gjelder å
redusere lengde på reiser og restriktive/stimulerende tiltak for å reise mer miljøvennlig. I
klimaplanen for periode 2011-2014 har det vært fokus på tettsteds- og sentrumsutvikling, gang-
sykkelveier, kollektivtrafikk og miljøvennlige tjenestebiler, samt ladestasjoner for el-biler. Det er
gjennomført mange gode tiltak og vi kan jobbe videre med dette. Imidlertid skal man være klar over
at kun arealplaner ikke fører til gjennomføring av tiltak. Det må avsettes penger i økonomiplanen for
klimaplanens handlingsplan som også revideres hvert år, slik at tiltak gjennomføres umiddelbart med
nok ressurser.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Siden forrige planen ble vedtatt er det utarbeidet statlige retningslinjer for Samordnet bolig-, areal-
og transportplanlegging (2014). Retningslinjene innebærer at bygninger og infrastruktur legges slik at
transportbehovet i kommunen reduseres. Arealplanlegging er langsiktige prosesser siden
infrastruktur som veier og bygninger har lang levetid. Det er dermed utfordrende å kvantifisere
effekten av kompakt arealplanlegging, sammenlignet med mer tradisjonell arealplanlegging.

Redusert veitrafikk er en av hovedgevinstene av kompakt arealplanlegging. Dagens tilstand kan
derfor vurderes ut fra hvor langt kommunens innbyggere kjører. SSBs statistikk over kjørelengder gir
informasjon om gjennomsnittlig kjørelengde per personbil fordelt på kommuner. For tiltak knyttet til
kompakt arealplanlegging vil denne statistikken gi en god indikasjon på både tilstand og utvikling for
kommunens innbyggere, og effekten av arealplanlegging vil over tid være synlig i statistikken. I
områder der en stor andel av veitrafikken går over kommunegrensene kan utviklingen vurderes for et
større område bestående av flere kommuner, snarere enn oppsplittet på den enkelte kommune.
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Dette gjelder kanskje mest for Fauske som viktig knutepunkt for trafikk langs E6 og Rv80 fra Bodø.
Tiltak som nevnes etter retningslinjene og som kan brukes som grunnlag for klimamål:

- samlokalisere funksjoner som arbeid, bolig, handel og kollektivknutepunkter
- legge til rette for økt kollektivsatsing, sykkel og gange
- innføre restriksjoner på bilbruken
- benytte kjøretøy med lave eller ingen utslipp

Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk
av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Det er ikke nevnt at det settes av
penger til konkrete tiltak i Nordland som berører Fauske direkte. Imidlertid er det avsatt penger til
veiforbedring i 12-årsperioden som vil utbedre opp til 1/3 del av alle nasjonale og fylkesveier. Bedre
veier betyr indirekte mindre utslipp. I årene fremover bør det sees nærmere på hvordan Fauske kan
bli mer involvert i prosjekter som kan redusere transportutslipp fra kommunens fylkesveier og E6.
Det er ikke noe i denne meldingen som kan brukes som grunnlag for kommunale klimamål.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det bør sees nærmere på om kommunen kan påvirke reduksjon av antall godsbiler per virksomhet
ved å finne på, og tilrettelegge for, løsninger som f.eks. samkjøring i egen virksomhet, samarbeid
mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å redusere (bruk av) antall biler og gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre
utslipp per transportmiddel.

I forhold til pendling jobbes det med egen plan, men målene kan tas inn i tabellen likevel.

Mål/prosjekt Tiltak eller virkemiddel

Mindre (personbil)kjøring og mindre (fossildrevne)biler:

- Antall fossildrevne personbiler reduseres med 40% i
forhold til 1991, altså ned tilmaks2262 personbiler innen
2030.

Lage strategi med tiltak:
- Se nærmere på pendlere, kollektiv trafikk og

kommunikasjon mellom buss, tog og fly.
- bomveier
- muligheter for bruk av sykkel (leiesykkel med

stasjoner gjennom hele Fauske, tilskudd til kjøp av
el-sykkel, sykkelparkering).

- Bedretilbud på alternative kjøretøy
Se for eksempel på strategi her:
https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/energi-
klima-og-miljo/strategi-for-fossilfritt-drivstoff-2017-2020-
revidert-juni-2017.pdf

Lokal areal og transportplanlegginggjennom reguleringsplaner. Fauske kommunes arealplanlegging bør baseres på store
investeringer i kollektiv-, gang-og sykkelinfrastruktur, som
kommunens viktigste virkemiddel påtransportsiden. I tillegg
inneholder kommuneplanens arealdel flere styrkede og styrende
plangrep når det gjelder klimavennlig utvikling på kommunale
bygninger og tettstedsutvikling. Det bør imidlertid være mer
fokus på klimatiltak på reguleringsplannivå. I reguleringsplaner
kan man gjennomføre konkrete tiltak som vil ha konsekvenser for
utbygging av bolig-og hyttefelt, veier, næringsareal osv.
Omlegging av E6 vil være et av de største tiltakene for å få
redusert transport gjennom sentrum og dermed redusere
reiseavstand, drivstofforbruk, støy og støv i sentrum. Dette er
allerede lagt til rette for i kommuneplanens arealdel.

https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/energi-klima-og-miljo/strategi-for-fossilfritt-drivstoff-2017-2020-revidert-juni-2017.pdf
https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/energi-klima-og-miljo/strategi-for-fossilfritt-drivstoff-2017-2020-revidert-juni-2017.pdf
https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/energi-klima-og-miljo/strategi-for-fossilfritt-drivstoff-2017-2020-revidert-juni-2017.pdf
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Utbedring av veier ogtransportløsninger, samt gang-
sykkelveier.

Det er laget flere ulike sykkelplaner som omfatter både Fauske,
Sulitjelma og Valnesfjord. Disse er en del av kommuneplanens
arealdel som temaplaner og vil bli retningsgivende for alle nye
tiltak, og særlig veiutbygging, samt prioritering av utbygging
gang-sykkelveier.
VVA har også laget en veiplan som bør følges opp gjennom
økonomiplanen.

Undersøkelse:

hvilke virkemidler vil motivere best for å redusere antall
godsbiler og omstilling til alternative transportmidleri
næringen.

Det bør sees nærmere på om en kan redusere antall godsbiler per
virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks. samkjøring i egen
virksomhet og samarbeid mellom flere virksomheter eller om det
kan byttes til alternative transportmidler. En god virkemiddel kan
være bevisstgjøring og oppfordring til miljøfyrtårnsertifisering,.

Påvirke både næring og private til å kjøpe inn klimavennlige
kjøretøyog etsystem for privateleiebileri borettslag/tettsteder.

For private kan det være lønnsomt å ordne privat leiebil
(nabobil.no). Virksomheter bør motiveres til å kjøre sammen og
finne smarte løsninger for redusert bruk av tjenestebil.
Miljøfyrtårn er et godt virkemiddel som får virksomheter til å
revurdere bilbruken og kostnader(men også tilrettelegging for el-
bilbrukog bruk av biodrivstoff). Det finnes andre muligheter,
som f.eks. gi fritak for bompenger til el-bil, redusert tilgang til
deler av sentrum, motivere med gode eksempler, annonsering av
fordelene, samt informasjonsformidling. Det bør lages konkrete
tiltak i handlingsplanen hvert år.

Anskaffe ladepunkt til elbiler og ladbare hybrider Det bør etableres ladepunkter i hele Fauske kommune etter en
nøyaktigvurdering av plassering, samt kostnader i handlingsplan.

Parkeringstiltak I kommuneplanens arealdel inkl. sentrum er det allerede tatt inn
bestemmelser for redusert parkering. Dette bør videre vurderes i
andre reguleringsplaner og i tillegg kan kommunen påvirke
bilbruk gjennom parkeringsavgift og økning av muligheter for
sykkelparkering.
I Fauske sentrum er det innført avgiftsparkering. Dette
organiseres gjennom Fauske Parkering AS.
http://fauskeparkering.no/
Utenfor Fauske sentrum er det fri parkering.

Påvirke regional areal-og transportplanleggingpå politisk
plattform

Åpåvirke regionaleog statligeaktører vil muligens gi kommunen
bedre kollektiv transport, veier og andre tiltak som medfører
redusert bilbruk og transport. Klimaplanen er under revidering i
Nordland fylkeskommune, og Fauske kan gi innspill i
høringsrunden. Dette gjelder også andre lignende prosjekter som
igangsettes hos offentlige etater såfremt de påvirker Fauske
kommune direkte eller indirekte.

http://fauskeparkering.no/
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5. Jord-/skogbruk
Jordbruks- og skogsnæringer har en viktig rolle i klimaarbeidet. Direkte utslipp fra jordbruk er ikke
ubetydelig, særlig sett fra et regionalt perspektiv, samtidig at restprodukter både fra jord- og
skogsbruk kan brukes til energiproduksjon. Fordøyelsesprosesser fra husdyr, gjødselhåndtering og
jordbruksarealer er registrert som viktigste utslippskilder. Jordbruks- og skogsnæringer kan imidlertid
ha en viktig rolle i klimaarbeidet gjennom produksjon av biodrivstoffog binding av karbon.

Potensialet for å redusere klimagassutslipp og energibruk, samt å øke karbonopptaket i skog,
avhenger av hvor stor og produktivjordbruks- og skogarealer er i kommunen.

Utfordringer
Klimagassutslipp i Fauske kommune er fordelt i tre utslippskilder, se figur nede:

Figur 9: Klimagassutslipp jordbruk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Mesteparten av metanutslippene i jordbruket kommer fra husdyrhold, mens lystgassutslippene
kommer fra lagring og spredning av husdyrgjødsel og bruk av mineralgjødsel. I tillegg til utslipp fra
primærproduksjonen i jordbruket, kommer utslipp fra oppvarming av bygninger og fra drivstoff til
landbruksmaskiner. I det nasjonale utslippsregnskapet regnes dette inn under energibruk i
henholdsvis bygg- og transportsektorene. Det er også utslipp av CO2 fra jordbruksarealer. Åkerbruk
med korn og grønnsaker innebærer ofte årlig jordarbeiding som kan tære på jordas karboninnhold og
næringsreserver.

Det finnes også fordeler med landbruk; sektoren 'skog og andre landarealer' holder i dag et stort og
voksende karbonlager de fleste steder i landet. Økt karbonopptak i skog som følge av tilvekst og økte
skogsarealer er derfor viktig for Norges samlede klimafotavtrykk.

Kommunen bør sette seg et eget sektormål for å bevare eller øke karbonlagrene i skogen og for å
redusere CO2-utslippene fra arealbruksendringer som avskoging og nydyrking av myr. Dette
sektormålet bør holdes utenfor kommunens mål for reduksjon av direkte utslipp av klimagasser.
Årsaken til det er at opptak av CO2 i skog ikke skal komme til erstatning for, men i tillegg til tiltak for å
redusere direkte klimagassutslipp fra andre sektorer innen kommunen.
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Innenfor landbruk (både jordbruk og skogsbruk) er det mulig å jobbe med klima- og energitiltak på
følgende måter:

1. redusere utslipp fra jordbruket, samt karbonlagring
2. øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
3. energiproduksjon, -effektivisering og –bruk (dette tas opp i kapittelet om energiproduksjon)

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt andre mål for tiltak eller virkemidler enn
kartlegging avpotensialet for energiprosjekter på gårdsbruk. Metangassanlegg i driftsbygninger er
beskrevet, men det er lite konkret utover dette. Uansett bør dette videre utarbeides i de årene
fremover. Gjennom handlingsplanen kan en se nærmere på hvordan tiltaket skal utføres.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennom handlingsplanen. Dette må gjøres ved å ta en
gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med
virkning fra 1.1.2004. Kommunen må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget
for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Fauske kommune har utarbeidet 4-års
strategier for periodene 2005 –2008, 2009 –2012 og perioden 2013 –2016. Strategiene er i stor
grad videreføring av strategiene fra forrige periode. Til grunn for de lokale prioriteringene ligger
følgende:
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket
• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
• Miljøprogram for landbruket i Nordland
• Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 25 april 2017

Fauske kommune disponerte i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
SMIL –midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift. Kommunen har
vedtatt strategier for bruk av midlene.

Satsing på jordbruk
Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn. Av det totale landarealet på i overkant av
1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. Husdyrhold
basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra år til år.
Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. Satsingsområdene for SMIL-midlene er:

1. motvirke gjengroing
2. tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel i kulturlandskap
3. kultuminner og kulturmiljøer, inkl verneverdige bygninger
4. forurensningstiltak for å redusere risikoen for erosjon og utslipp på jordbruksarealer og

vannløp.

Satsing på skogbruk
Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i
tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt
med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen
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og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn
til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye
tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket.

Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvis lite stående volum og liten tilvekst pr. år og
arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig gran som får betydelig større volum og tilvekst.
Dette vil mangedoble verdien av skogarealet og samtidig medføre en vesentlig større CO2-binding i
skogen. Slik skogreising må også anses som et viktig tiltak i skogbruket. I Fauske kommune er det en
god del areal som egner seg til dette.

Det nevnes følgende satsingsområder:

1. Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
2. Skogreising
3. Suppleringsplanting
4. Motormanuell 1. gangs-tynning

Ingen av tiltakene i jordbruk (SMIL-midler) prioriterer klima og energi. Det bør sees nærmere på
dette ved utarbeiding av nye strategier. Det er viktig at det ved revidering av strategiene fremover
tas hensyn til klimatiltak som reduserer klimagassutslipp og samtidig forebygger skade som følge av
ekstremvær/klimaendringer. Innen skogbruk er det nevnt gode tiltak som er svært bra for klima og
binding av CO2.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det er penger å hente til spesielle tiltak i jordbrukssammenheng som nevnt øverst. I tillegg finnes det
ulike måter å oppfordre til både miljøvennlige og klimavennlige tiltak som f.eks:

- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk

Redusere utslipp fra jordbruk
Kommunene er førsteinstans for produksjonstilskudd i jordbruket. Dette omfatter blant annet stedlig
kontroll hos landbruksforetakene og etterprøving av oppgitte tall for dyrket areal. Disse arealene
legges til grunn ved tildeling av produksjonstilskudd. Ved å påse at arealer med vassjuk jord trekkes
fra når det er grunnlag for det, kan kommunene skape insentiver for drenering. Riktig drenering vil gi
reduserte utslipp av klimagasser (lystgass). Redusert jordarbeiding, grøfting, kalking og tilførsel av
organisk materiale kan forbedre jordstrukturen og redusere CO2-utslippene fra åkerbruk med korn og
grønnsaker. Det bør lages en prosedyre som inkluderer fornuftige retningslinjer som kan brukes ved
jordbruksrelaterte søknader.

Øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
På samme tid som det i levende biomasse i vekstfase tas opp karbon gjennom fotosyntesen, slippes
det ut karbon ved nedbryting av biomasse og organisk jord på alle arealer, og særlig når arealer
endres fra et bruksområde til et annet, eksempelvis fra skog til bebyggelse eller fra skog til dyrket
mark.

Skogen er et stort og voksende karbonlager. Tiltak som stimulerer tilvekst på lang sikt vil øke lagerets
størrelse gjennom uttak av karbon fra atmosfæren («negative utslipp»). Biobrensel og materialer kan
også redusere utslippene dersom de erstatter fossile brensler og råvarer. Det er imidlertid viktig å
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være oppmerksom på at biobrensler ikke er klimanøytrale dersom den langsiktige skogmassen
reduseres.

Norges myrområder er store karbonlagre. Myrer grøftes og dreneres i dag med formål å etablere ny
dyrket mark (gras/korn) eller for å ta ut torv som kan benyttes til jordforbedring i for eksempel
parker, hagebruk eller drivhus. Myrjord har et svært høyt innhold av karbon, og når myren dreneres
og dyrkes opp, tilføres det luft til jorda som gjør at det starter en nedbryting og mineralisering av
dette karbonlageret som gir utslipp av CO2 og lystgass.

Restaurering av allerede drenerte myrarealer (ved å tette tidligere grøftede myrer og øke
vannstanden), vil kunne begrense utslippet av CO2 og lystgass, men kan føre til en liten naturlig
økning av metangassutslipp. Dette avhenger av at restaureringen blir utført før all organisk jord har
blitt mineralisert. Nettoeffekten av restaurering av myr er på lang sikt ventet å være positiv, da
arealet vil starte å bygge CO2-lageret igjen over en lang tidsperiode.

Mål/prosjekt
http://www.miljokommun
e.no/Temaoversikt/Klima/
Eksempler-pa-klima--og-
energitiltak-1/Landbruk/

Tiltak eller virkemiddel Beskrivelse

1: Redusere utslipp fra
jordbruket

SMIL-midlene Dårlig drenerte jordbruksarealer kan gi økte utslipp av
lystgass. Disse utslippene reduseres ved god drenering,
samtidig som jordas produksjonsevne reetableres. (Det
motsatte er tilfellet ved nydyrking av myr, der drenering
vil sette i gang nedbrytningsprosesser som gir store
utslipp av klimagasser).

Det bør sees nærmere på klimamål ved utarbeiding av
nye strategier for SMIL og NMSK for jordbruk. SMIL-
ordningen omfatter også tilskudd til drenering av dyrka
mark. Tilskuddene gis i hovedsak til engangstiltak etter
en årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av
søknader om produksjonstilskudd.

1: Redusere utslipp fra
jordbruket

Unngå å tilføre mer næringsstoffer enn
det plantene har behov for

Kommunen fatter vedtak om tilskudd til miljøvennlig
spredning av husdyrgjødsel, jamfør forskrift. Ordningen
gjelder for tiltak i utvalgte områder i noen fylker.

1: Redusere utslipp fra
jordbruket

Hindre utslipp til luft og jord ved
tilstrekkelig tett lagring av
husdyrgjødsel

Kommunen skal kontrollere at gjødslingsplan foreligger,
jamfør forskrift om gjødslingsplanlegging § 4.
Kommunen er ansvarlig for tilsyn med bruk og lagring
av gjødselvarer av organisk opphav, jamfør
gjødselvareforskriften.

1: Redusere utslipp fra
jordbruket

Biogassoppsamling/karbonlagring
undersøkes nærmere for sektor
landbruk

Hvis husdyrgjødsla leveres til biogassproduksjon
reduseres både metan-og lystgassutslipp. Se også mål
og biogassproduksjon i annen kapittel.

1: Redusere utslipp fra
jordbruket

Det bør lages en prosedyre som
inkluderer fornuftige retningslinjer
som kan brukes ved jordbruksrelaterte

Kommunene er førsteinstans for produksjonstilskudd i
jordbruket. Dette omfatter blant annet stedlig kontroll
hos landbruksforetakene og etterprøving av oppgitte tall

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Landbruk/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Landbruk/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Landbruk/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Landbruk/
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søknader, som for eksempel
produksjonstilskudd.

for dyrket areal. Disse arealene legges til grunn ved
tildeling av produksjonstilskudd.

2: Øke karbonopptak i skog Redusere avskoging: Som grunneier har kommunen stor innflytelse over
hvordan skogressurser forvaltes, både som karbonlager,
som kilde til biobrensel og som bærer av mange andre
natur-og kulturverdier. Dessuten er hele skogarealet i
Fauske definert som vernskog for å beskytte områder
hvor skogen har stor betydning for lokalklimaet. Dette
fører til en generell meldeplikt for skogshogst med
unntak for hogst til egen husholdning og for hogstflater
under 5 dekar i nærmere angitte områder. Dette
innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å
anse som et vern av skogbruksnæringens eget
ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til
andre berørte interesseområder.

2: Øke karbonopptak i skog Bevisstgjøre skogeier og andre
skogaktører for å sikre god foryngelse
i skogene. Kommunen vil følge opp
med mer tilsyn og kontroll med
skogplanting.

For mer info, se:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-
okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-
miljotiltak-i-jordbruket

2: Øke karbonopptak i skog Økt uttak avheltrehogst(GROT) GROT-uttak gir økt biomasseuttak og dermed større
næringsuttak fra skogen. Mengden karbon og nitrogen i
jordbunnen reduseres etter GROT-uttak, samt at
gjenvekstens biomasse reduseres.

2: Øke karbonopptak i skog Andre tiltak: Planting av skog på nye arealer
Redusere hogst av ungskog
Vedta og iverksette forvaltningsplaner
sammen med andre grunneiere
Vedta og iverksette forvaltningsplan for egne
skogseiendommer
Økt plantetetthet Gjødsling

3: Redusere utslipp fra andre
arealkategorier

Unngå nydyrking av myr og se
nærmere på muligheter/aktuelle
områder for restaurering av myr.

I henhold til § 4 i forskrift om nydyrking kan nydyrking
bare skje etter plan godkjent av kommunen. For
nydyrking av areal over 50 dekar kan ikke godkjenning
gis med mindre tiltaket er konsekvensutredet, jamfør §
6.

Ofte konsekvensutredes det kun med hensyn til
naturmangfold, og kommunen bør se på praktiske
eksempler for åta hensyn til klimagassutslipp.

Redusere uttaket av torv(lite aktuelt i Fauske).

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
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6. Bygg og anlegg

Utfordringer
Byggsektoren i Norge står for nesten 40 prosent av energibruken i Norge, og 2,8 prosent av norske
klimagassutslipp. Energieffektiviseringstiltak og materialvalg i bygg og eiendom er svært aktuelt å
vurdere for kommuner og fylkeskommuner. Både oppføring og bruk av en bygning eller en annen
form for teknisk infrastruktur medfører et ikke ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av
betong i stedet for tre som byggemateriale i et byggeprosjekt ha større klimakonsekvenser.

De siste årene er viser statistikk hos SSB.no gjennomsnittlig 2,3 prosent CO2-utslipp fra oppvarming
av næringer og husholdninger i Fauske kommune. Dårlig isolerte bygningsmasser og gammeldagse
oppvarmings-/energikilder er kjente klimasyndere. Det er i ikke bare hvor mye energi som forbrukes,
men også hvordan energi forbrukes, som påvirker CO2-belastningen ved ulike energikilder.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
I dagens klimaplan er det ikke satt opp klimatiltak vedrørende bygg og anlegg på privat- eller
næringseiendom. Det bør lages rutiner for klimavurdering i byggesaksbehandling.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Kommunen kan påvirke omstilling i energibruk og klimagassutslipp i bygg og eiendom utenfor egen
virksomhet gjennom blant annet arealplanlegging, holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv. Samarbeid med næringslivtas opp i kapittel 7.

Den overordnede arealplanleggingen er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og
næringsområder i en retning av effektiv og miljøvennlig energiforsyning og redusert transportbehov.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 kan kommunen fastsette reguleringsbestemmelser og
vilkår på en rekke områder. Kommunen kan ikke pålegge krav til selve bygningskroppen som går
utover kravene i gjeldende TEK, men har vide muligheter til å stille andre funksjons- og kvalitetskrav
til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
Merk også kommunens myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Lover og føringer som gjelder i denne sammenhengen er:

- Teknisk forskrift - TEK17
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller grunnleggende krav til helse,

miljø og sikkerhet i byggverk [pbl, 2008].
- Norsk passivhus standard NS 3700 og NS 3701

Når det gjelder bygg og anlegg er energi-effektivisering og rehabilitering viktige områder som man i
arealplanlegging og byggesaksbehandling kan påvirke. Enova gir gjennom programmet
`energieffektive nybygg` støtte til kommuner som realiserer forbildeprosjekter for energieffektive
nybygg. Prosjektene skal inneholde energirelatert teknologi eller løsninger som innebærer en
nyvinning for den norske byggebransjen. Støtte tildeles kun prosjekter som bruker innovative
løsninger og reduserer energibruken vesentlig. Videre skal programmet bidra til kostnadsreduksjon
og markedsspredning av ambisiøse energiløsninger. Det finnes mange ulike prosjekter med
eksempler på hvordan energieffektivisering kan gjennomføres i bygg og byområder, som kan brukes
til inspirasjon.

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny
forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.
Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
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Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags-og energidirektorat
(N VE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og
7 første og andre ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige
bestemmelsene i forskriften.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Utfase bruk av fyringsolje og andre fossile brensler Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til
oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg.
Forbudet vil også omfatte driftsbygninger i landbruket fra 2025,
og av midlertidige bygninger fra 2020. Den nye forskriften er
hjemlet i forurensingsloven og energiloven. Kommunen er
ansvarlig for å følge opp de bestemmelsene i forskriften(unntatt
bestemmelsene om forsyningssikkerhet).

Redusere energiforbruk i nye og eksisterende bygninger Bestemmelser i arealplan for passivhus/passivbygg,
holdningsskapende arbeid, samt bruk av støtteordninger for
energireduserende tiltak i eksisterende bygninger

Oppfordre til bruk av klimavennlige materialer og
energieffektive løsninger i nybygg og tilhørende anlegg og
infrastruktur.

Reguleringsplanbestemmelser

Redusere energiforbruk i private hjem Gjennom holdningsskapende arbeid: En informasjonskampanje
kan være et egnet virkemiddel for å stimulere til ønsket adferd.
Det betyr at virkemiddelet «informasjonskampanje» får
innbyggerne til gjennomføre tiltak, som å etterisolere vegger og
skru av varmen når de er bortreist,å bytte til mer isolerende
vinduer og innføre automatisk nattsenking av temperaturen.

Påvirkevalg av materialer i et byggeprosjekt Gjennom holdningsskapende arbeid i arealplanleggingog
byggesaksbehandling: Avdeling plan og utvikling bør se nærmere
på rutiner og veiledning gjennom søknadsprosessen. En sjekkliste
kan lages for å se om klima er ivaretatt (skal også vurderes/brukes
i saksfremlegg).

Energieffektiv design og valg av klimavennlige materialer i
nybygg. Utslipp over materialenes livsløp kan vektlegges ved
planlegging og innkjøp. Valg av tre som byggemateriale gjør at
karbon lagres i bygningskroppen.

Innovasjon Norge har også veiledning om bærekraftige bygg i det
offentlige og gir råd om leverandørutvikling og leverandørvalg.
Det finnes forbildeprosjekter fra programmet Norwegian wood til
inspirasjon.

Øke antall energieffektive og klimavennlig plassertenybygg. Gjennom arealplanlegging: Redusert transportbehov for beboere,
besøkende, arbeidstakere og så videre bør være et viktig kriterium
ved valg av lokalisering. Se også retningslinje for Bolig, Areal og
Transportplanlegging (BATP).
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7. Avfall og forbruk
Avfall er en konsekvens av forbruk, der alle varer og produkter har et klimafotavtrykk som stammer
fra deres produksjon og transport. Klimagassutslipp fra avfallsdeponi i Fauske kommune er synkende.
Det må likevel sørges for at utredninger og tiltaksvurderinger er tatt inn i planarbeidet for å fortsette
redusert utslipp.

Kommunene skal sørge for innsamling av avfall fra husholdningene. Næringslivet har ansvar for sitt
eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for
eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier. Dette er ordninger hvor produsenter og
importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling.
Myndighetene kontrollerer at næringslivet følger regelverket.

Utfordringer
Forbrenning av avfall, deponier, miljøgifter og befolkningsvekst er eksempler som påvirker klima.
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende globalt miljøproblem og en trussel mot
både dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskes bruk av kyst- og havområdet.
SSB sine tall for fauske kommune viser imidlertid at husholdningsavfall og renovasjon har gått ned de
siste årene, og er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er imidlertid et nasjonalt mål om at
veksten i den totale avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten (veksten
i BNP målt i faste priser). Det vil bestandig være behov for å redusere avfallsmengde i husholdninger
og næringsvirksomheter. Dersom man klarer å fortsette avfallsreduksjon i samme eksponentielle
trend som de 3 siste årene, vil vi ha ca. 250 kg per innbygger. Dette er mindre enn det vi hadde i år
2000 (287 kg/innbygger), men i forhold til de nye systemer og regler som gjør at emballasje
reduseres og kampanjer som øker bevisstheten, vil det ambisiøse målet ikke være umulig å nå. Dette
er en utfordring som bør sees på nærmere gjennom handlingsplanen og i samarbeid med næring,
renovasjonsvirksomhet og andre kommuner og statlige virksomheter.

Figur 10: Husholdningsavfall per innbygger i Fauske kommune, Nordland fylke og hele Norge. Kilde: SSB

Når man ser nærmere på avfallsmengder i fauske de siste tre år, vises det at sortering har redusert
mengden restavfall med ca. 40% fra 2016 til 2017. Det som er sortert viser at innbyggere kaster mest
papp/papir, trevirke og matavfall. Matavfall er noe som bør reduseres betraktelig og tiltak rettet mot
matsvinn bør tas inn i handlingsplanen.
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Imidlertid kan matavfall brukes til biologisk behandling enten i biogassanlegg eller i kompostering. De
senere årene har det blitt bygget flere biogassanlegg. Anleggene kan ta imot både våtorganisk avfall,
avløpsslam og gjødsel. Kommunen bør vurdere eget biogassanlegg som produserer biogass som
brukes til drivstoff i kjøretøy, oppvarming og/eller elektrisitet.

Figur 11: Avfallsmengder i Fauske kommune (restavfall og utsortert) fra 2015-2017, kilde SSB
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Figur 12: Husholdningsavfall 2015-2017 for Fauske kommune, kilde SSB. Tabellen viser mengder husholdningsavfall justert
for innblanding av næringsavfall og grovavfall. Næringsavfall er ikke definert som husholdningsavfall, og trekkes derfor fra
avfallsmengdene somer oppgitt. Avfall fra husholdningene som er levert direkte til gjenvinningsstasjon (grovavfall) blir lagt
til avfallsmengdene.

Papp/papir:
Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige
for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir. Figur 10 viser at
mengdene i gjennomsnitt ikke har endret seg vesentlig mye i de siste årene.

Glass:
All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning hos Syklus sitt anlegg ved Fredrikstad. Syklus er
et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av
glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og glasspor. Mengdene har økt fra 96 til
121 tonn.

Plast:
Å få plasten ut av restavfallet og over i en egen fraksjon er viktig. Enda mer viktig er det å få plasten
ut av fraksjonen mat, papp og papir og glassemballasje og hermetikk og dermed så reine fraksjoner
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som mulig. Avfallet er råvarer til nye produkter. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som
videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. Mengden har økt fra 76 tonn i 2015 til 100 tonn
i 2017.

Metall:
2017 er første hele driftsår med mottak av jern og metall på eget anlegg på Vikan. IRIS Salten har hatt
ett økt fokus på innhenting av metaller de siste årene. I tillegg har det vært og er det en del store
byggeprosjekter som generer mye metall. Dette kan forklare den vesentlige økningen i
metallmengden fra 36 tonn i 2015 til 182 tonn i 2017.

EE-avfall:
Etter innhenting av informasjon hos IRIS Salten kom det frem at tallene på EE-avfall ikke stemmer:
EE-avfall har økt fra 1457 tonn i 2016 til 1606 tonn i 2017. Helt eksakt hvorfor mengdene øker kan
IRIS ikke svare på, men de ser en trend tilbake i tid at volumene øker fra år til år. Dette kan ha
sammenheng med det forbrukersamfunnet vi lever i, tv-er etc. skiftes ut hyppigere enn tidligere. I
tillegg er det ett økt fokus på gjenvinning, samt at IRIS har økt sin tilgjengelighet på sine miljøtorg de
siste årene.

Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som
samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning.

Mat og hageavfall:
I Salten kan innbyggerne levere små mengder med hageavfall i matavfallet. Det kan være avfall fra
plenklipping, små mengder kvist og greiner. Dette innslaget i matavfallet gjør at Fauske ligger over
landsgjennomsnittet.

Iris skriver følgende om hageavfall: «Hageavfall veies ikke inn på anlegget, men det veies når det
legges til kompost. Pr 31/7-‘18 har vi tatt inn 197 tonn hageavfall i komposten.» Det viser at tallene
for 2018 kommer til å bli adskillig høyere enn det som SSB har målt i årene 2015-2017.

Tre:
Økningen i antall tonn avfall mottatt på miljøtorget i Fauske i 2017 skyldes uttransport av trevirke
som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige, mens det fra 2017 ble
kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er trevirke på lager på Miljøtorget.

Farlig avfall:
Figuren viser en variasjon i mengde farlig avfall som ble levert fra 2015 til 2017. Tallene fra Iris Salten
viser derimot en økning av levert farlig avfall. Dette er imidlertid tall hvor næringsavfall er inkludert (i
motsetning til SSB), og kan forklare forskjellen. I 2016 kan det være at avfall har ligget på lager og
dermed ikke kom med i tabellen fra Iris Salten. I 2017 kan det være at næringsavfall har økt totalen
betydelig, som gjør at tallet er lavere i figuren fra SSB.

År 2015 2016 2017
Levert i kilo 59 254 92 070 107 283

Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved
videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

Tekstiler:
Det er ingen tall på tekstiler for Fauske kommune, men det finnes tall for Salten generelt:

År 2015 2016 2017

Tekstiler levert til UFF (i tonn) 306 261,5 282
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Iris Salten skriver følgende om tallene:
« I 2017 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av
tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av
2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger
ikke lenger være helt, men må være rent og tørt. Tekstilene som samles inn, blir sendt til
sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til
arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.»

Redusere metanutslipp fra deponier
Organisk materiale i deponert avfall som brytes ned uten tilgang på oksygen fører til dannelse av den
sterke klimagassen metan. I 2014 kom 2,3 prosent av Norges klimagassutslipp fra avfallsdeponier. I
Norge har det vært forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall siden 2009. Dette forbudet,
sammen med strengere krav til oppsamling og behandling av deponigass, har ført til at
klimagassutslippene gradvis reduseres, også i Fauske kommune, se figur 7. Forbudet mot deponering
av biologisk nedbrytbart avfall og krav til oppsamling og behandling av deponigass er hjemlet i
avfallsforskriften. Særlig det siste er noe Fauske kommune og renovasjonsvirksomheten bør fokusere
på.

Figur 13: Klimagassutslippavfallsdeponigass og avløpfor Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Tabellen viser hvorvidt eksisterende
virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves ytterlige virkemidler
framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført? Har tiltaket bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Holdningsskapende
arbeid: ”Den store
søppelryddedagen”

Det avvikles en årlig
”søppelryddedag” der
skoler, barnehager,
private og kommunale
virksomheter samt
frivillige lag og
foreninger oppfordres
til å delta.

Bra i startfasen, men ikke gjennomført hvert
år. Avdelingsleder for kultur og idrett har hatt
ansvar for dette. Det bør diskuteres nærmere
om årsaken til at det ikke ble gjennomført.
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Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Miljødirektoratet har laget en avfallshierarki som viser en prioriter rekkefølge for avfallshåndtering:

Afvallsforebygging
Å hindre at avfall oppstår har høyeste prioritet i avfallspyramiden. Ved å redusere forbruket kan en
bidra til et generelt lavere ressursforbruk, herunder forbruket av fossile ressurser. Dette kan
redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser ved produksjon og transport av varer, og vil bidra til
redusert energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser ved transport og sluttbehandling av avfall.

Avfallsmengdene har økt i takt med den økonomiske utviklingen, og SSB anslår at mengden vil øke
betraktelig fram mot 2020, som følge av befolkningsveksten. Holdningsskapende arbeid,
bevisstgjøring og samarbeid med næringsliv kan bidra til reduksjon i mengden avfall, og
tilrettelegging for økt gjenbruk eller materialgjenvinning. Det er i tillegg 5 generelle områder som
kommunen kan arbeide med for å redusere forbruk og avfall:

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private virksomheter
Klimavennlig innkjøp: Utslipp av forbruksvarer og tjenester kjøpt inn til virksomheten bør
reduseres mest mulig.
Legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig
Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av avfall
Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema

Ombruk og materialgjenvinning
Matavfall kan lages til biogjødsel, biogass til transport. Plastemballasje kan gjenvinnes og brukes til
andre produkter, samtidig sparer vi 2 kilo olje ved å gjenvinne 1 kilo plast. Elektriske artikler som
smarttelefoner inneholder sjeldne metaller som bidrar til å sikre videre produksjon av lignende
produkter. Fretex og UFF tar imot alt av klær, fottøy og tekstiler som kan gjenbrukes, eller gjenvinnes
til for eksempel filler eller isolasjon. Glass og metallemballasje kan enkelt gjenvinnes til nye produkter
og særlig gjenvinning av metaller fører til en høy energibesparelse. Dessuten begynner noen metaller
å bli et sjeldent ressurs i naturen. Gjenvinning av PPD åpner for at skogproduksjon kan brukes til
andre formål som energi og produksjon av drivstoff.
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De største avfallsmengdene kommer fra industrien, tett fulgt av husholdningene og bygg- og
anleggsnæringen. Så mye som minst 1/3 av det totale byggeavfall kommer fra mindre bygge-, rive-
og rehabiliteringsprosjekter. Det vil si rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til 100 kvm (bruksareal)
og nybygg og påbygg opp til 300 kvm. Godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til
kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Sortering av avfall vil øke mulighetene for ombruk
og materialgjenvinning. I Fauske kommune er det tilrettelagt for gjenvinning og private
husholdninger gjennom renovasjonsgebyr. Private skal kun betale for restavfall, trevirke over en
kubikk (eller over 180 kg) og vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin. Dette gjør at de fleste
velger å sortere sin byggeavfall før det leveres til avfallsmottaket.

Energiutnyttelse
Klimagassutslippene fra avfallsforbrenning har økt som følge av økte mengder avfall til forbrenning.
Det er bare klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt materiale (i hovedsak plast) som regnes med,
samt et lite bidrag av lystgass og metan fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale. CO2-
utslipp fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale regnes som klimanøytralt. Økt utsortering
av fossile deler av avfallet vil redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning. Der energien fra
forbrenning av avfall utnyttes og kommer til erstatning for fossil energi, vil det gi reduserte
klimagassutslipp i sektoren det anvendes i. Avfallsforbrenning er den viktigste energikilden for
fjernvarme i Norge. Enova tilbyr støtteordninger knyttet til etablering av ny infrastruktur for fornybar
energiproduksjon og fjernvarme. Fjernvarmeselskap oppfordres til å benytte seg av hele Enovas
programtilbud og fremme prosjekter som innebærer innovasjoner og som tar ned både elektrisk og
termisk topplast gjennom tiltak i nettet og/eller hos sluttbruker.

Sluttbehandling
Kommunen bør se nærmere på muligheter for biogassproduksjon som en av de nye alternative
energiressurser. Det er imidlertid positivt å se at den totale avfallsmengden, samt forbrenning har
gått ned og materialgjenvinning gått opp i de siste årene. Biogassproduksjon er tatt opp i kapittelet
om veitrafikk.
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Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal øke antall virksomheter med
miljøfyrtårnsertifikat.

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private
virksomhetersom kommunens sertifisør har ansvar for.

Utslipp av forbruksvarer og tjenester kjøpt inn til virksomheten
reduseres mest mulig.

Klimavennlig innkjøp: SIIS rutiner skal gjennomgås og evt.
endres for å øke miljøbevisst innkjøp.

Økt avfallsreduksjon Ombruk og miljøeffekt av avfallstår sentralt.

Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema Private og næringsvirksomheter skal ha større deltakelse i
søppelrydding. Det avvikles en årlig ”søppelryddedag” der skoler,
barnehager, private og kommunale virksomheter samt frivillige
lag og foreninger oppfordres til å delta.

Økt utsortering av fossile deler av avfallet (særlig plast) for å
redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning.

Holdningsskapende arbeid.

Gjennomføring og årlig oppfølging av «den store
søppelryddedagen»

Holdningsskapende arbeid.

Bedre energiutnytting av avfall Biogassproduksjon og fjernvarme er viktig fokusområder, se mål
i kapittel 5.
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8. N æringsliv, teknologi og det grønne skiftet

Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer.
Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert
virksomhet. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80, har
jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal
for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske.
På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten
av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn.

I Fauske står det registrert 838 virksomheter hos SSB. Disse virksomheter er av ulik størrelse og
fordelt over 21 næringsgrupper. Det er 6 næringsgrupper som har mer enn 45 virksomheter:

- Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (79)
- Bygge- og anleggsvirksomhet (85)
- Varehandel, reparasjon av motorvogner (134)
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (fordelt over mange ulike

virksomhetsgrupper) (56)
- Omsetning og drift av fast eiendom (85)
- Helse- og sosialtjenester (99)

Kun omsetning og drift av fast eiendom og helsetjenester har hatt en økning av antall virksomheter
siden 2010. Fast eiendom har nesten en fordobling av antall virksomheter, men 76 av disse har ingen
ansatte registrert.

Utfordringer
Næring som jordbruk, industri, råstoffutvinning og byggebransjen har stor verdi, men byr på på
utfordringer i forhold til utslipp, avfall og økt transport.

Et økt engasjement fra næringslivet kan føre til reduserte utslipp, samtidig at det finnes et reelt
potensial for grønn verdiskaping. Det er viktig å ha fokus på 1) viktige aktører, 2) offentlig innkjøp og
3) nasjonale og lokale føringer, retningslinjer og teknologi.

FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap)
FAUNA er et selskap som er etablert for å tilrettelegge for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og
nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging. Fauna jobber for tiden med
flere prosjekter som vil være et positivt bidrag til reduksjon av klimagasser.

• Oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma med uttak av kobber og sink. Lokalt vil ikke gruvedrift i
Fauske kommune bidra positivt til reduksjon av klimagasser, men for landet vil produksjon av
«kortreist» kobber redusere klimagasser fra transport. Europa bruker 20 % av verdens
kobberproduksjon, men produserer kun 3 %. Spesielt med innføring av det grønne skiftet, vil
forbruk av kobber øke. «For å nå klimamålet trenger vi å utvinne mer mineraler», sier NHO-
sjef Kristin Skogen Lund. NHO har gitt ut rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» som
viser at enkelte metaller og mineraler har stor betydning for gjennomføring av det grønne
skiftet. NHO direktør i Nordland Ole Hjartøy uttaler til Avisa Nordland at av 29 mulige steder i
Nordland for gruvedrift ligger 18 i Saltenregionen. Det er ventet at såkalte grønne mineraler,
for eksempel kobber som det er planer om drift på i Sulitjelma, vil få høy en svært høy
etterspørsel.

• Industriareal: Fauna har jobbet med tilrettelegging av arealer i Fauske til industriformål. Først
og fremst å legge til rette for datalagring. Sammen med et lokalt firma er en egnet lokasjon
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funnet. Datalagring trenger tilgang på mye kraft, noe som indre Salten har overskudd av.
Bruk av fornybar energi lokalt vil være bidrag til det grønne skiftet. Fauna har også sett på
mulig tilgang på steinmasser til etablering av industritomter. Store veiutbygginger er i gang
lokalt og er planlagt i nær framtid. Vegutbygginger fører ofte til overskudd av masser som det
er viktig å få utnyttet lokalt. Fauna har lagt til rette for at Fauske kommune skal få overta
overskuddsmassene fra bruprosjektet på Finneid.

• Turisme: En av satsningsområdene til Fauna er å styrke reiselivsnæringen i kommunen, og da
spesielt reiselivet knyttet til Sulitjelma. Sulitjelma har enestående natur og svært mange
friluftsmuligheter, med sin beliggenhet i det nordnorske fjellheimen og som inngangsport til
Nord-Europas største villmarksområde, med fem nasjonalparker innen rekkevidde. Stedet
tiltrekker seg blant annet ski- og turinteresserte som ønsker å benytte seg av områdets
nærmest uberørte natur. Reiselivsbedriftene Fauna jobber med vektlegger ivaretagelse av
stedets særegenhet i form av uberørt natur.

• Landbruk og kortreist mat: Blant bedriftene Fauna jobber opp mot, er også
landbruksbedrifter og matprodusenter i kommunen. Av disse kan nevnes bedrifter som Han
Sylte, Lundal, Salten Laks og Kvitblikk.

Fauske næringsforum
Fauske Næringsforum (FN) er en medlems- og interesseorganisasjon for næringslivet i Fauske og
omegn. FN samarbeider i Fauske og på tvers av kommunegrensene for en positiv utvikling i regionen.
De ønsker å være en kanal for næringslivet og gjennom jevnlige møter skape en arena som en
naturlig sosial møteplass. FN er høringsinstans i viktige saker som berører næringslivet i regionen.
Dette gjelder infrastruktur, gode skoletilbud i videregående skole, rekruttering og
kompetanseutvikling med mer, samt være en pådriver i næringsutviklingen i Fauske.

FN kom med ulike utfordringer som kommunen kan ta tak i:

- E6 gjennom sentrum med tilhørende luftforurensing påvirker servicenæringen negativt både
ved å gjøre sentrum mindre attraktivt og lite egnet for utstilling av varer. Det gjør det lite
attraktivt for nyetablering og medfører desentralisering. Dette medfører igjen at
lokalbefolkningen tar bilen til andre steder lengre unna for å få tak i varene. Det er viktig at
kommunen jobber med å få E6 ut fra sentrum så snart som mulig.

- Det er etablert et fjernvarmesystem som ikke er i bruk. Kommunen bør jobbe aktivt med
igangsetting av systemet, slik at både servicenæringen i sentrum blir mer attraktiv/tilgjengelig,
samt at det reduserer energiforbruk totalt sett.

- I løpet av 2019 bør kommunen ha et møte med servicenæringa der man får diskutere hva som
kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for eksempel ta opp emner som
gang/sykle til jobb, bytte ut varebil til el-bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen selv kan
ta opp med kommunen.

- Åpningstider hos Iris er ikke gode nok for håndverkere som ønsker å tømme arbeidsavfall før
arbeidsdagen starter. Kommunen bør ta opp med IRIS om det finnes alternative løsninger, eller
om åpningstider kan endres, slik at næringa kan øke søppelsortering og dermed redusere
klimagassutslipp.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.



36

Tiltak Beskrivelse Gjennomført? Har tiltaket redusert
klimagassutslipp?

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

I startfasen med
administrasjonsbygget. Tas med
i ny handlingsplan.

Som det vises i tabellen over, er det kun ett tiltak direkte rettet mot å påvirke virksomheter i
kommunen. Administrasjonsbygget er nå sertifisert, og kommunen bør planlegge å få flere
kommunale virksomheter sertifisert. Miljøfyrtårnsertifiseringen i næringslivet i Fauske har vært et
pågående prosess, som sertifisør i kommunen fortsetter med i tiden fremover. Gjennom
innkjøpsavtaler kan kommunen påvirke økning av antall virksomheter som blir sertifisert.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Sirkulær økonomi og marin plastforsøpling
Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs –avfallspolitikk og sirkulær økonomi har som mål å legge
til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. Det
overordnede nasjonale målet er at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø.
Det er også et mål at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten i landet, målt i BNP. Det er videre et mål om at 80 prosent av avfallet skal sikres god
ressursutnyttelse gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Kommunen bør tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av materialer i næringslivet.
FAUNA kan påvirke virksomheter som har etablert seg og som skal etablere seg i fauske kommune.

Innovasjonsstrategi for Nordland
Innovasjonsstrategien skal følge opp visjonen definert i Fylkesplan for Nordland, samt mål definert i
FoU-strategi for Nordland og flere sektorstrategier vedtatt av Fylkestinget. Dette er særlig strategi for
reiseliv, fylkestingsaker om sjømat, industristrategi for Nordland og FoU-strategi for Nordland.
Innovasjonsstrategien er en strategi for et nyskapende næringsliv i Nordland. Den omfatter ikke
målgruppen offentlig sektor direkte.

Strategi for havbruksnæringen
Som en del av det treårige Byregionprosjektet Fase 2 for Salten, er det levert et forslag til en
strategiplan for havbruk i Salten.. Målet med planen er at I strategien for havbruksnæringen pekes
det på at næringen er ung, bare 40 år. Den står overfor mange fortsatt uløste teknologiske,
biologiske og politiske utfordringer. Luseproblematikken og utslipp er store utfordringer, men blir
dette løst, vil næringen kunne gjøre et kvantesprang i utvikling.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Bidra til grønn og innovativ næringsutvikling i byen og regionen Utvide kapasitet til samarbeid med næringslivsaktører og FoU
institusjoner for å fremme grønn næringsutvikling og oppfylle
lokale energi og klimamål.
Planlegging og investeringeri næringslivskal som hovedregel ta
utgangspunkti målet om å være nullutslippsvirksomhet
(innkjøpsrutiner).
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Økt engasjementog bevissthethos næringslivet for kommunens,
regionens og statens klimamål

Holdningsskapende arbeid gjennom Faunaog egne prosjekter.

Bedre avfallshåndtering og -redusering i næringslivet Tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av
materialer i næringslivet. Se også på miljøfyrtårnarbeidet.

Flere miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Fauske kommune Innsats fra kommunens sertifisør og lage/endrerutiner for
offentlig anskaffelse.

Øke attraktiviteten av næring/forretningi sentrum, samt
redusere klimagassutslipp gjennom utbedring av eksisterende
kommunale tjenester

Omlegging av E6, ta i bruk fjernvarmesystemet, endre
åpningstider IRIS til fordel for servicenæringa

Øke medvirkning av servicenæringa i kommunen møte med servicenæringa der man får diskutere hva som kan
gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for eksempel
ta opp emner som gang/sykle til jobb, bytte ut varebil til el-
bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen selv kan ta opp
med kommunen.
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9. Klimatilpasning
Utfordringer
Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan
gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra
rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og
indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt
innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende
områder. Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig. Det er behov for mål og
strategier som gjør kommunen mer robust mot de klimaendringene som kommer. Skred og rasfare
er stort godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fare-/aktsomhetsområder,
med mindre det er utarbeidet geoteknisk rapport/vurdering av skredfare. Havnivåstigning,
bølgepåvirkning og kvikkleirefare er også godt ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel.
Vindobservasjoner viser ingen trend til endring av vindstyrken. Generelt er vindobservasjoner
forbundet med usikkerhet da endring i utstyr over tid og endring i plassering av målestasjoner virker
sterkere inn på resultater. I et varmere klima kan en forvente at vindstyrke og stormaktivitet øker.
Dette må tas hensyn til i byggesaksbehandling.

Kvikkleirefare
Forekomstene av kvikkleire er en utfordring i og omkring Fauske sentrum. Det er angitt faresoner på
plankartet for kommunedelplan Fauske sentrum og i kommuneplankartet. I Fauske sentrum arbeides
det med en mere nøyaktig kvikkleirekartlegging. Prosjektet har som mål å avgrense soner basert på
tilgjengelige rapporter, utarbeidelse av boreplan og beskrivelse av hvilke vurderinger/analyser som er
påkrevd. Til slutt skal det utlyses konkurranse som baserer seg på de oppgavene som kommer frem i
første fasen.

Videre kartlegging av kvikkleire i kommunen er kun aktuelt når det skal gjennomføres nye
byggetiltak. Det er derfor tatt inn faresoner i kommuneplanens arealdel med bestemmelser at
bygging i potensielt farlige områder pålegges geoteknisk vurdering. Det er for nå ikke behov for flere
tiltak/mål i klima- og energiplanen.

Flomutsatte områder
Det er ikke kartlagt flomsoner i Fauske kommune. Imidlertid viser aktsomhetskart at man bør
undersøke nærmere på evt. flomfare når det planlegges nye tiltak. Alle store og mindre vassdrag
utgjør i utgangspunkten fare for utbygging, da økt nedbør medfører økt flomfare. Det er viktig at en
gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling sjekker aktsomhetskart før det tillates nye tiltak.
Nye tiltak må vurderes opp mot skadegrad, både på individer, samfunnet og materiell. NVE sine
retningslinjer skal brukes i vurderingene.

Overvann
Ved store nedbørsmengder over kort tid eller is-/snøsmelting vil det kunne oppstå problemer med å
få vannet unna. Særlig på tettsteder er det viktig å se nærmere på problematikken og nødvendige
tiltak. Det er behov for et mer detaljert oversikt på overvannsproblematikken på visse områder i
Fauske. Det må undersøkes og analyseres hvordan kapasiteten på rør er i sentrumsområder. Kan de
ta unna store mengder med nedbør? Har det f.eks. vært overvannsskader i kjellere/boliger og
hvordan kan vi forebygge overvannsproblemer? Det er allerede etablert avlastningsrør eller nye rør
med større dimensjoner på ulike områder i kommunen, men det er fremdeles mange områder hvor
det ikke er mulig å gjennomføre slike tiltak uten at området må graves opp igjen.

Det har vist seg allerede flere ganger at kulverter og rør ikke har kapasitet nok til å ta unna vannet
med uvær eller is-/snøsmelting og skader som oppstår kan påføre private og kommunen store
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utgifter i fremtiden. Problemet med klimaendringer og ekstremvær vil bare øke og det er svært viktig
at kommunen har fokus på dette området for å forebygge skade. Arealplanlegging og
renoveringsarbeid med overvannsrør er viktige virkemidler.

Klimatilpasning i plan
Fauske kommune har begynt å integrere hensyn til klimatilpasning i planleggingsarbeid og
saksbehandling. Kommuneplanens arealdel inneholder retningslinjer og bestemmelser om
overvannshåndtering, ras, kvikkleire, flomveier og havnivåstigning. Som en integrert del av
samfunns-/arealplanleggingen bør kommunen:

Kartlegge sin egen klimasårbarhet innenfor bestemte områder
Planlegge fremtidsrettet for å møte klimaendringene
Iverksette og gjennomføre tiltak for å møte utfordringene

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført? Kreves det ytterlige tiltak?
Kartlegging av
skredutsatte
områder

Områder hvor eksisterende og
planlagt bebyggelse kan være utsatt
for skred skal kartlegges i detalj.
Første del av slik kartlegging er
igangsatt i Sulitjelma i 2010

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Kartlegging av
flomutsatte
områder

Vann, elver og bekker hvor det kan
oppstå flom som truer bebyggelse,
veier og annen infrastruktur skal
kartlegges.

Kun generelle kart NVE. I forhold til
flomfare bør det undersøkes hvordan
kapasiteten på rør er i sentrum. Kan de ta
unna store mengder med nedbør? Har
det f.eks. vært overvannsskader i
kjellere/boliger og hvordan kan vi
forebygge overvannsproblemer?
Overvannsnettet i Storgaten/Sjøgata
v/Fridahls møbelhus har ikke kapasitet til
å håndtere ekstrem nedbør som varte en
svært kort periode i uke 31, 2018. Dette
problemet vil over tid kunne løses ved at
flere områder i Fauske sentrum separerer
avløp/overvann.

Kartlegging av
områder utsatt for
havnivåstigning

Se på konsekvenser av forventet
landheving, havnivåstigning og
stormflo

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Innarbeide
klimasårbarhet i
kommuneplanens
arealdel

På bakgrunn av kartleggingstiltakene
ovenfor innarbeides sårbare/utsatte
områder som hensynssoner i
kommuneplanens arealdel ved
rullering.

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
Klimaprofil Nordland
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Det er kontinuerlig ny informasjon om klimatiltak. Det er mye som publiseres av staten og
forskningsinstitutter. Kommunen bør holde seg oppdatert gjennom konferanser og ved å lese om nye
funn i publikasjoner og via Fylkesmannen som veileder.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Egen database med geotekniske rapporter som kan brukes til
fremtidig planlegging og kartlegging av utsatte områder.

Gjennom byggesak og arealplanlegging skal man ta vare på
gjennomførtrapportering av geotekniske og andre klimarelaterte
rapporter,som samles inn i et system. Systemet skalvære
tilgjengelig for alle (både private og kommuneansatte) i
fremtiden.

Lage et overvannsplan/kartlegging Prosjektstilling/konsulent somlager en analyse av
overvannsproblematikk, dimensjonering av rør og
prioriteringsområder, samt kostnadsberegning av nye tiltak og
forslag til evt. større prosjekter.

Krokdalsmyra overvann Krokdalsmyra er blant de områdene i kommunen som er mest
sårbar ved snøsmelting og store nedbørsmengder. Arealet i dette
området består av myrlandskap som fungerer som en naturlig
fordrøyning. Etter hvert som dette området utvikles blir det
gradvis mindre areal som har naturlig fordrøyning.
Kommunen har i samråd med NVE for en tid tilbake etablert ett
avlastningsrør som skal håndtere overvann fra Krokdalsmyra ved
unormalt store nedbørsmengder. Eksempel på tiltak kan være å
øke dimensjonering av eksisterende kulverter/overvannsledninger
eller etablere større avlastningsrør.

Lage rutiner overvannshåndtering for arealplanleggere Eksempel er: Unngå ytterlig utbygging på myrareal og våtmark
gjennom arealplanlegging. Bestemmelser for åpne bekker med
god nok kapasitet, samt evt. kulverter med stor nok
dimensjonering.

Separering overvann/avløp I bebyggelsen rundt Fauske sentrum ble de fleste hus inntil midt
på 1970-tallet tilkoblet kommunalt avløpsnett som har felles
avløp og overvannsledning. Under store nedbørsperioder
medfører dette at avløpsnettet blir hardt belastet med overvann.
Ved tilstopping av avløpsnettet medfører dette unødig store
vannskader til de berørtehusene. For å redusere risikoen for store
skader er det nødvendig på siktå anlegge separate
overvannsledninger i disse områdene.

Utarbeide/forbedre rutiner for overvåking av eksisterende
bekkeinntak.

Jevnlig kontroll av bekkeinntak. Ved ekstremvarsel kan det
vurderes å sette inn ekstra vakt for overvåking.
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10. Kommunalt energiforbruk (feie for egen dør)
Kommunen eier eller driver omfattende bygningsmasse; rådhus, skoler, barnehager, omsorgsbygg,
idrettsanlegg, vannverk, renseanlegg med mer. Kommunen har fortsatt noe lønnsomt potensiale for
energieffektivisering i egen bygningsmasse. Det er bygd og det bygges flere større bygg med god
energiklasse. De eldre byggene oppgraderes i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

Eksempel på nybygg/rehab:
Vestmyra Skole (ferdig 2016) gamle skolebygg er revet.
Valnesfjord skole (straks ferdig) gamle bygg skal rives.
Blålysbygg (planlegges med ferdigstillelse i 2020)
Familiens Hus (rehabilitering )
Buen Sykehjem (ferdig 2019)
Helsetunet . Flere rehab.prosjekt gjennomført, nytt prosjekt i 2018

Utfordringer
Vi har for lite tilgjengelige vedlikeholdsmidler som følge av den økonomiske situasjon i kommunen.
Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader
og miljømessige konsekvenser i sine anskaffelsesprosesser. Kommunen bør ha som mål å jobbe aktivt
for å redusere sitt klimafotavtrykk via innkjøpsreglementet. Kommunen bør også være en synlig
pådriver i offentlig sektor for å sikre mest mulig bærekraftige anskaffelser, og bidra til å påvirke
leverandør- og produktutvikling i en klimariktig retning.

Fauske kommune ønsker å bidra til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktige, og tilpasse sine
anskaffelser til lokale leverandører innenfor de rammer regelverket tillater det. Fauske kommune er
en del av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke
felles rammeavtaler. Samarbeidet bestod tidligere av flere Salten-kommuner (SIIS), men er etter
hvert utvidet til å gjelde kommuner både i Helgeland, Vesterålen og Lofoten. Kommunene i
innkjøpssamarbeidet kan ha særegne regler for anskaffelser. Disse kommer i så fall til anvendelse i
tillegg til bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Miljøkrav gjennom Samordna innkjøp i Nordland (SIIN)
Samordna innkjøp i Salten miljøkrav baseres på krav i ISO 14001. Innkjøpsvirksomheten skal være
miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Samordna innkjøp i Salten som en organisasjon som
tar ansvar for miljø og bærekraft.

Samordna innkjøp i Salten skal være en synlig pådriver i offentlig sektor for å sikre bærekraftige
anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet skal bidra til å påvirke leverandør- og produktutvikling i en
miljøriktig retning. Anskaffelsens art og innkjøpende enhets miljømål er førende for hvilke miljøkrav
som stilles.

1) Ved planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til anskaffelsens
livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.
a) i alle anskaffelser, skal det stilles miljøbaserte kvalifikasjonskrav (leverandørens tekniske og

faglige kvalifikasjoner). Dette kan dokumenteres i form av et 3. partsgodkjent
miljøstyringssystem eller at tilbyder besvarer en miljøerklæring

b) miljøhensyn skal, der det er mulig og relevant for anskaffelsen, der det er praktisk mulig og
ikke medfører åpenbare ulemper, inngå som et tildelingskriterium. Miljøkriteriet bør vektes
med minimum 30 % av total vekting.
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c) Miljøkrav skal, der det er relevant for anskaffelsen, innarbeides i kravspesifikasjoner, normer
og beskrivelser. Produkter med positiv miljømerking, miljøvaredeklarasjoner eller lignende
skal beskrives der det er relevant.

2) Miljøkrav skal være leverandørutviklende og gi tydelige signaler til markedet om at
miljøtilpassing er et kundekrav
a) Samordna innkjøp i Salten stiller krav til leverandørenes miljøkvalifikasjoner og prestasjoner.
b) miljøkrav skal tilpasses den aktuelle bransje, og bransjen gis anledning til å uttale seg

3) Samordna innkjøp i Salten skal tilstrebe kostnads- og miljøeffektive anskaffelser. Det vil si
anskaffelser som gir høy grad av behovstilfredsstillelse og samtidig lav miljøbelastning gjennom
hele livsløpet. I tilfeller hvor miljøhensyn ikke innarbeides på grunn av budsjettmessige forhold,
skal dette begrunnes og konsekvenser for enhetens oppfyllelse av egne miljømål skal beskrives.

4) Planlegging og investeringer skal som hovedregel ta utgangspunkt i målet om å være nullutslipps
by.

Kravene som er stilt her er fullstendig og viser at kommunen allerede har etablert gode retningslinjer
for innkjøp. Imidlertid kan mål nr. 4 brukes videre i energi- og klimaplanen som retningslinje for
vurdering av nye tiltak i alle kommunale tiltak.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført?
Forprosjekt
energieffektivisering
/energiomlegging i
kommunale bygg

Søke om midler fra Enova for å
engasjere konsulent for kartlegging av
potensialet for energiøkonomisering i
kommunale bygg (forprosjekt)

Dette er utført sist i 2011

Gjennomføre
investeringsprogram
for energieffektivisering
og energiomlegging

I henhold til plan som utarbeides med
basis i forprosjektet.

Dette arbeidet går i takt
med øvrig oppgradering av
bygg.

Krav om tilrettelegging for
fjernvarme i nye
kommunale bygg

Gjøre nybygg klar til bruk av alternative
energikilder.

Tatt inn i kommuneplanens
arealdel (bestemmelser)
Dette gjennomføres for alle
nybygg.

Energimerking av
kommunale bygg (øke
bevisstheten om energibruk
og løsninger som kan gjøre
bygninger mer
energieffektiv)

Er i dag pålagt ved salg og utleie. Bør
utvides til å gjelde alle kommunale bygg.

Energimerking utføres når vi
har fått kjørt inn alle de nye
byggene.

Ansvarliggjøre brukere av
kommunale bygg

Utrede bruk av internfakturering
Ikke aktuelt nå.

Energiledelse

Kommunen skal systematisere og
formalisere arbeidet med energiledelse
som styringsverktøy for å sikre et
kontinuerlig forbedringsarbeid innen
energiproduksjon.

Energiledelse gjennomføres
er del del av vår virksomhet.
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Påvirke innkjøpssamarbeidet
i Salten til å stille strenge
miljøkravved kommunale
innkjøp.

Stille krav til lavt energiforbruk og lave
utslipp. Oppfordre til å redusere bruk av
emballasje. Redusert ressurs- og
energiforbruk. Redusertavfallsmengde.

Del av miljøfyrtårnarbeidet.
Delvis gjennomført, men
behov for ny gjennomgang.

Bruk av telefon- og
videokonferanser
som alternativ til
reise.

Tilrettelegge et møterom og gi
opplæring.

Tas med i ny plan.
Holdningsskapende arbeid.
Må også tilrettelegges for
godt utstyr og motivere til at
det tas i bruk.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Tross at kommunens økonomi ikke tillater store utgifter til klimatiltak, kan Fauske kommune spare
3.40 GWh til en verdi av 2.38 mill. kr. hvert år med muligens mindre store/kostbare tiltak. Enova har i
dialog med hver enkelt kommune laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året
2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte
kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enovaprosjekter. Til slutt har Enova sett på
resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk
lønnsomt for den enkelte kommune. Den enkelte kommunes gjenværende potensial for
energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for den enkelte kommune og de
energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført.

Opprinnelsesgaranti
Miljødirektoratet anbefaler at kommuner og kommunale virksomheter først og fremst fokuserer på å
redusere egne utslipp av klimagasser og redusere sin energibruk så mye som mulig. Dersom
kommunen i tillegg ønsker å ha dokumentasjon på at brukt elektrisitet er fra fornybare kilder, kan
den kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti.

Klimavennlige bygg
Både oppføring av en bygning eller en annen form for teknisk infrastruktur vil medføre et ikke
ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av materialer i et byggeprosjekt ha
klimakonsekvenser. Kommunen kan bygge flere klimavennlige bygg hvor klimagassutslippene og
energiforbruk gjennom hele byggets levetid er systematisk redusert. Kommunen kan velge om det
stilles passivhuskrav til etablering av nye boliger eller yrkesbygninger gjennom arealplanlegging og
eiendomsforvaltning. Passivhus er et begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke
europeiske land. Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som
moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt
energibehov. Det stilles i stor grad samme type krav til et hus bygget etter dagens byggtekniske
forskrift og til et passivhus, men kravene til passivhus er strengere.

Klima- og miljøkravgjennom saksbehandling og anskaffelse
Mange kommuner ønsker å stille strengere og mer omfattende klima - og miljøkrav enn det som
reguleres av TEK17. Med passivhusnivå som minimumskrav i byggteknisk forskrift fra 2016 er
energibruken til oppvarming av nye bygninger blitt kraftig redusert. Det er da mindre å hente på å
stille strengere energikrav enn forskriftskravet. Samtidig, med lavere energibehov til drift, vil
produksjon og transport av byggevarer, energibruk på selve byggeplassen og framtidig
avhendingsfase utgjøre en større andel av den totale miljøbelastningen gjennom boligens livsløp. Ut
fra et livsløpsperspektiv kan det være fornuftig for kommunen å stille krav knyttet til disse andre
fasene. Kommunen kan stille miljøkrav til produksjonsfasen ved anskaffelse av kommunale
boliger. I tillegg kan kommunen gjennom saksbehandling ta en vurdering om klimamålene som stilles
gjennom denne planen oppnås. Det må lages en rutine for denne vurderingen og rutinen, samt
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standardtekst i saksfremlegg må integreres hos alle avdelinger som jobber med saker som kan
påvirke kommunens klimamål.

Teknisk infrastruktur og anlegg
Et annet område når det gjelder Fauske kommunes egen virksomhet er teknisk infrastruktur og
anlegg som både bidrar til energiforbruk og klimafotavtrykk. For eksempel er det et betydelig
energiforbruk knyttet til vann- og avløpshåndtering.

Avfallshåndtering
Kommunen kan bespare mye gjennom reduksjon av restavfall i sine virksomheter. Gjennom
miljøfyrtårnsertifisering på administrasjonsbygget har kommunen for eksempel satt i gang et system
for søppelsortering av 26000 kilo restavfall i gjennomsnitt, med et estimert kostnadsreduksjon på
50.000 kroner per år.
For å se nærmere på kostnadsbesparing i en enkel regnesum: Kommunen har ca. 40 bygninger med
ulike mengder avfall. Gjennomsnittet for restavfall er ca. 9000 kilo per bygning per år (med 2017 tatt
som utgangspunkt). Det betyr at vi muligens kan bespare 17.361 kr per bygning i gjennomsnitt, altså
694.444 kroner per år. Hvis dette gjelder for alle kommunale bygg, vil vi få en betydelig besparing og
et stort miljø-/klimagevinst! Det er imidlertid viktig å huske at dette ikke er en eksakt regnestykke og
i praksis kan tallene vise andre resultater. Det kan være en mulighet å innføre sorteringstiltak på de
kommunale bygg med mest antall kilo avfall per år.

Lov om offentlige anskaffelser - Miljøkrav Difi har utviklet veileder med anbefalte miljøkrav og -
kriterier for offentlige anskaffelser. Kravene er primært
beregnet på større offentlige anskaffelser (> 40
millioner kroner). Kravene er ikke like godt egnet for
mindre småhusprosjekter med oppføring av et
begrenset antall kommunale boliger.

Teknisk forskrift - TEK17 Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres
og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet,
universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske
krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Kapittel 7
omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger,
herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred.
Reglene angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til
grunn ved regulering og bygging i fareområder. Kapittel
14 stiller energikrav til oppføring av bygninger.

Plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter [pbl, 2008]

Plan- og bygningsloven stiller grunnleggende krav til
helse, miljø og sikkerhet i byggverk. Kapittel 3, § 3-1 gir
oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Særlig
klimarelatert er bokstav g: ta klimahensyn, herunder
gjennom løsninger for energiforsyning og areal og
transport.

Norsk passivhusstandard NS 37001 for
yrkesbygninger

NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger -
Yrkesbygninger stiller krav til yrkesbygninger som kan
defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk
klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger
etter NS 3031 med standardiserte inndata.

Norsk passivhusstandard NS 3700 for
boliger

NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og
lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved
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planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt
energibehov og bruk av fornybare energikilder. - Ny og
revidert versjon fra mai 2013.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Som i kapittelet om bygg og anlegg gjelder det også her at det i første omgang er viktig å jobbe videre
med at gjenværende bruk av fyringsolje og andre fossile brensler fases ut. Innkjøpsavtale SII N har
fullstendige krav og det viser at kommunen allerede har etablert gode grunnlag for innkjøp og
offentlige anskaffelser. Dette betyr at det ikke stilles ytterlige krav i energi- og klimaplanens
handlingsdel. Dette kan eventuelt revideres når kravene endres i SIIN-avtalen.

Mål Tiltak eller virkemiddel

Redusere energiforbruket i kommunale byggmed 20% Eksempler på tiltak kan være å bytte til mer isolerende vinduer og
innføre automatisk nattsenking av temperaturen.
Energieffektiviseringstiltak omfatter en lang rekke tiltak som
reduserer energibruken, uavhengig av energibærer. Eksempler er
etablering av energioppfølgings-eller ledelsessystem, tiltak i
bygningskroppen som etterisolering i tak og vegger og skifte av
vindu, samt andre tekniske tiltak som ventilasjon og belysning.
Dersom energibæreren som brukes er fossil, slik som olje og
naturgass, vil den reduserte energibruken samtidig direkte gi
reduserte klimagassutslipp. Det bør undersøkes for hver enkelt
bygning hva som kan gjøres innenfor rimelige grenser og hva
effekten vil bli. Hovedprinsippet bør være en omlegging fra
fossile energibærere til fornybare eller klimanøytrale
energibærere.

Enova har samlet informasjon om energieffektivisering i
eksisterende bygg som er særlig relevant for kommuner på en
egen side for kommuner. Se for eksempel på energisparegarantien
ved oppstart av EPC-prosjekt (EPC-konsulent fra KS)
(oppgradering uten økte kostnader!).

Redusere direkte klimagassutslipp Relevante tiltak kan være å redusere utslipp for eksempelvedå
bytte ut kommunale fossile biler med elbiler eller fase ut oljefyr i
kommunale bygg.

Se film om eksempel Åmot kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=t3l80K3SOxs

Krav i kravspesifikasjon for kommunale boliger Eksempel:
Plasstøpt betong skal være lavkarbon betong: Dokumenteres
gjennom EPD fra betongleverandør. Unntak kan gjøres i områder
hvor det ikke er leverandører av lavkarbon-betong
Byggeplass: Fossilt brensel (propan, diesel etc)benyttes ikke til
byggoppvarmingog byggtørk

Kjøp av opprinnelsesgarantier for elektrisitet Dersom kommunen i ønsker å ha dokumentasjon på at brukt
elektrisitet er fra fornybare kilder, kan den kjøpe strøm med
opprinnelsesgaranti. En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke
kilder en gitt mengde elektrisk strøm er produsert fra. Ordningen
er delav EUs energidirektiver. Opprinnelsesgarantier kan
benyttes av kraftleverandører som ønsker å dokumentere at
kraften de leverer har en annen opprinnelse enn den nasjonale

https://www.youtube.com/watch?v=t3l80K3SOxs
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varedeklarasjonen. Kjøp av opprinnelsesgarantier er en liten støtte
fra forbruker til fornybar energiproduksjon.
Opprinnelsesgarantien selges uten at den er direkte koplet til den
fysiske strømmen. Med andre ord kan strømmen være solgt i
Norge og opprinnelsesgarantien, "strømmens renhet", solgt i
utlandet. Til nå er det hovedsakelig virksomheter i utlandet som
har kjøpt norske opprinnelsesgarantier. NVE forvalter
opprinnelsesgarantiordningen for elektrisitet i Norge. Les mer om
ordningen på NVE sine nettsider.

Vurdere utvidelse av fjernvarmesystem Kommunen har sentrale virkemidler og handlingsrom for
tilrettelegging for fjernvarme, både som myndighet etter plan-og
bygningsloven, som høringspart og innsigelsesmyndighet til
NVEs konsesjonsbehandling av fjernvarmeanlegg ogsom eier av
avfallsforbrenningsanlegg og/eller energiselskap.

Reduksjon av avfallsmengder og øke sortering Igangsette avfallsorteringsprosjekt i samarbeid med Retura/IRIS
på kommunale bygninger.

Bedre forankring av klimaplanen i kommunale virksomheter
gjennom klimarelaterte rutinerog vurderingeri kommunal
saksbehandling.

Det må lages en rutine for denne vurderingen og rutinen, samt
standardtekst i saksfremlegg må integreres hos alle avdelinger
som jobber med saker som kan påvirke kommunens klimamål.

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/opprinnelsesgarantier/
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11. Holdninger – holdningsskapende arbeid
Utfordringer
En del holdningsskapende arbeid er allerede nevnt i andre kapitler. Det er også gjennomført en del
arrangementer gjennom forrige klimaplan, men ikke alle er fremdeles aktuelt, eller mangler jevnlig
oppfølging. Utfordringer ligger ofte i oppfølgingen. Dessuten er resultatene på tiltakene særlig
målbare. Det betyr ikke at de ikke skal gjennomføres eller gjenopptas i denne planen.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført?

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

I startfasen med
administrasjonsbygget. Tas med
i ny handlingsplan.

Undervisning om
klima og miljø i
skoler og
barnehager

Klima og miljø skal være sentrale tema i
kommunens skoler og barnehager.

For lite konkret, tas ut.

Klimaprosjekt i
skoler og
barnehager

Delta i ordningen Grønt Flagg.
Etablere regnmakerskole og
regnmakerbarnehage eller delta i andre
tilrettelagte miljøprosjekter.

Det ikke gjennomført noe
prosjekt på en av disse emner.
Skoler og barnehager er
imidlertid bestandig aktiv i
opplæring og formidling av
klima og holdninger.

Miljø og
klimavurdering i
kommunal
saksbehandling

Ved all kommunal saksbehandling skal klima-
og energispørsmål vurderes.

Ikke særlig, det skal lages
rutiner for dette. Tas med i ny
handlingsplan.

Oppfordre private
til å gjennomføre
energimerking

Energimerking er en energiattest som viser
hvor energieffektiv boligen er. Skal øke
bevisstheten om energibruk og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen
merenergieffektiv.

Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan.

Oppfordre til bruk
av kundeweb for å
følge med eget
forbruk

Kundeweb er en informasjonsservice som
strømleverandørene tilbyr sine kunder

Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan, da dette er lite
aktuelt i dag.

Lage et område på
hjemmesida med
klima som tema

Kommunens klimaplan
Klimatips
Link til Enova og andre aktuelle sider

Bør vurderes utbedret

Gå- og sykle til
jobben- aksjoner

Alle kommunalt ansatte skal motta
informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen
og oppfordres til å delta.
Private bedrifter oppfordres til å gjøre det
samme.

Folkehelserådgiver bør ta dette
inn. Tas med til ny
handlingsplan.
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Tilrettelagt
skolevei

Det er innledet et samarbeid mellom Fauske
kommune og Trygg trafikk om trygg og aktiv
skolevei

Tas inn i trafikksikkerhetsplan.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Bygg og anlegg
Som samfunnsutvikler kan kommunen ta initiativ til holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv som fremmer energieffektive og miljøvennlige nybygg med klimavennlige energiforsyning,
for eksempel gjennom avtaler med lokale næringslivsaktører. I tillegg kan kommunen direkte påvirke
privatpersoner og næringsliv sin energibruk og tilhørende klimagassutslipp gjennom tiltak i sin
arealplanlegging, herunder:

- tilrettelegge for klimavennlig og ressurseffektiv energiforsyning, jf. egen veiledningpå
hjemmesiden

- begrense boligstørrelse og/eller stille andre krav til arealbruk og bygningers utforming,
kvalitet og funksjon som reduserer og styrer energibehov og materialforbruk og -valg i
nye utbyggingsområder

- konsentrert arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplasser og servicefunksjoner ved
kollektivknutepunkter reduserer transportbehov, og dermed bruk av fossil energi

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Motivere kommunale ansatte til å redusere bilbruk. Ved å sette i gang med gå-og sykle aksjon: Alle kommunalt
ansatte skal motta informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen
og oppfordres til å delta.

Private bedrifter skal oppfordres til å gjøre det samme.

Nye rutiner Miljø ogklimavurdering ikommunal
saksbehandling

Ved all kommunal saksbehandling skal klima-og energispørsmål
vurderes. Det skal tas inn i malene for saksbehandling hvor dette
lar seg gjøre.

Oppfordre private til å gjennomføreenergimerking Energimerking er en energiattest som viser hvor energieffektiv
boligen er. Skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen merenergieffektiv.

Utbedre hjemmesiden med klima som tema Følgende tema kan tas inn:
• Kommunens klimaplan
• Klimatips
• Link til Enova og andre aktuelle sider



49

12. Energiproduksjon
Alternative energikilder står i fokus i dette kapitlet. Bruk av alternative ressurser til oppvarming kan
frigjøre høyverdig elektrisk energi til andre formål, som transport, industri eller for eksport til andre
land i Europa. Dette er et eksempel på hvor viktig det er å se lokal energi i en større sammenheng.

Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling siden den forrige planen (2011-2014) ble utarbeidet
når det gjelder lokal produksjon, lagring og utveksling av energi –tilsammen såkalt “distribuert
energi”. Solcelleteknologi er et godt eksempel, med betydelige effektforbedringer og langt lavere
investeringskostnader enn bare for få år siden.

Utfordringer
NOU 2012: 9 Energiutredningen –verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge –om utbygging av strømnettet

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt mål på energiproduksjon og tiltak.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennomhandlingsplanen framover. Dette må gjøres ved å ta
en gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.

Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)
Bruk av biogass løser flere miljøproblemer samtidig. Den reduserer klimagassutslippene i Norge, den
bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning, og den kan redusere støyplager fra tunge
kjøretøy. Målet med denne strategien er å foreslå konkrete virkemidler som kan øke produksjon og
bruk av biogass. Ved å samle biogasser fra husdyrgjødsel, avløpsslam, husholdningsavfall og
næringsavfall, kan man produsere drivstoff til bl.a. transport og oppvarming.

Vestvågøy har fått tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 250.000 til forstudie for etablering av
biogassanlegg. De henter inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer anlegg for
produksjon av biogass, transport, lagring og anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har
både i form av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan vurdere å gjøre det samme
som Vestvågøy, og muligens tilby biogass til andre næringsaktører og for eksempel Nordlandsbanen.
Kommunen er en betydelig landbrukskommune og har tilgang til ulike andre biogassressurser. Norsk
Gassforum gjennomførte i 2015 en forstudie for å finne ut om gass er et aktuelt drivstoff for
jernbane i Norge. Rapporten konkluderte med at en omlegging av jernbanedrift til biogass vil være et
sterkt bidrag til fornybarsamfunnet og anbefalte en videreføring av studien med en dypere vurdering
av bruk av biogass.

Etter bruk av beregningstabellen for biogassproduksjon som miljødirektoratet har skaffet, er det
biogasspotensial på 138245 kg når husdyrgjødsel og matavfall brukes i sambehandlingsanlegg (anlegg
som kan produsere biogass av alle råstofftypene).
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Kommentar til regnskapet:
Beregningene over anslår utslipp og mulige utslippsreduksjoner for ett år. Et tiltak vil ofte ha effekt
på utslippene i mange år, og det bør gjøres en vurdering av hvordan utviklingen vil være over tid.
Dersom kommunen har satt kvantifiserte mål for utslippsreduksjoner, for eksempel for 2030, må det
vurderes hvordan tiltaket vil påvirke utslippene i målåret.

Relevante spørsmål er:
- Hvor lenge vil tiltaket vare (tiltakets levetid)?
- Hva skjer etter at tiltaket er ferdig? (Er det en varig endring, eller må tiltaket iverksettes på nytt

for å få samme klimaeffekt over tid?)
- Gir tiltaket like stor utslippsreduksjon hvert år?
- Kjenner du til planlagte endringer i kommunen (utenom tiltaket) som vil påvirke effekten av

tiltaket? Se beskrivelse om framskrivinger i veilederen for klima-og energiplanlegging:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-
statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål innen energiomlegging kan enten integreres i målene om reduksjon av klimagassutslipp og
energibruk, eller være relativt spesifikke. Hovedprinsippet bør være en omlegging fra fossile
energibærere til fornybare eller klimanøytrale. Samtidig skal kommunen ta hensyn til lokal
luftkvalitet, naturmangfold og andre miljø-og samfunnsinteresser. God miljøvennlig energiomlegging
kan i en del tilfeller innebære økt bruk av elektrisitet. Eksempler på dette kan være å erstatte bensin-
og dieselbiler med elbiler, eller legge om fra oppvarming med fossil olje til varmepumpe.

Biogassoppsamling, lagring og anlegg Hente inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer
anlegg for produksjon av biogass, transport, lagring og
anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har både i form
av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan
vurdere å gjøre det samme som Vestvågøyog søke om tilskudd til
undersøkelser. Muligenskan kommunen få inntekter ved åtilby
biogass til andrenæringsaktører og for eksempel
Nordlandsbanen.

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/O/
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13. De nye målene i handlingsplanen
FN foreslår at det i den nye energi og klimaplanen er et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991. Planretningslinjen slår fast at
kommunene og fylkeskommunene bør sette seg ambisiøse mål for:
• utslippsreduksjoner
• mer effektiv energibruk
• miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og kommunen for øvrig

Energi- og Klimaplanen som nå foreligger er et godt utgangspunkt for å oppnå målet. Målene som er
nevnt under hver kapittel i denne energi- og klimaplanen vurderes å være konkret nok til videre bruk
og det satses på mer konkretisering gjennom handlingsplanen.

14. Økonomiske vurderinger
Økonomiske faktorer er tatt inn i betraktning på alle ledd i planarbeidet. Dette har med andre
ord vært et overgripende tema i alle de fokusområdene beskrevet ovenfor. For det første er
dagens situasjon når det gjelder virkemidler kartlagt (herunder eventuell mangel på disse) i
kapitlene ovenfor. Videre er mulige nye virkemidler vurdert. Det som står igjen er en vurdering
av hvordan tiltak som har en kostnad kan finansieres. I tillegg skal det gjennomføres en kost-
nytte tilnærming som bidrag til tiltaksprioritering. Dette kan gjøres når handlingsplanen lages og
revideres etter hvert.

Politisk forankring og vedtak av kommunens mål er viktig for oppfølging og finansiering av tiltak i
handlingsprogrammet. Mange mål kan bare nås dersom tiltak følges opp gjennom vedtak i
arealplan og andre planprosesser eller enkeltvedtak. Ikke alle, men mange av klima- og
energitiltakene vil kreve bevilgninger til investeringer eller dekning av andre utgifter for å kunne
gjennomføres. Det er i kommunens økonomiplan og budsjett at klima- og energitiltakene i
handlingsprogrammet blir tildelt ressurser for gjennomføring. En politisk forankring av mål og
handlingsprogram vil tidlig kunne vise om foreslåtte tiltak, virkemidler og finansiering egner seg
og kan gjennomføres, og om foreslåtte tiltak er tilstrekkelige til å nå målene som settes i planen.
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15. Kilder

1. Klima og energiplanlegging (veiledning):
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/

2. Klimagass-statistikk miljødirektoratet:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/April-2018/Ny-statistikk-over-
klimagassutslipp-i-kommunene/#

3. Statistikk klimagassutslipp per kommune:
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-
kommuner/

4. Statistikk SSB:
https://www.ssb.no/

5. Klimatilpasning veiledning:
http://www.klimatilpasning.no/

6. Klimatilpasning regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-
klima/klimatilpasning/id2344803/

7. FN’s klimapanel (IPCC) og klimarapport:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/

8. Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

9. Statistikk avfall/renovasjon i Fauske kommune:
www.iris-salten.no + direkte kontakt via mail med daglig leder IRIS og salgskonsulent hos
Retura (www.returairis.no)

10. Nærmere info om statistikk miljødirektoratet er innhentet via epost:
klimakommune.miljodir.no

11. Informasjon om tilskudd til ulike klimarelaterte prosjekter:
https://www.enova.no/

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f6qfJ-0002Zd-68&i=57e1b682&c=soPmHjb4e4mjia_nSKpg8CcMgfFv-9VtqEPNde3EuFFUchKhiRqecpikd19oszmBfr--p3EE8fLSdHccaMfqV-NxNb373kMQ5JMwkIoudolFVEWhh_oDFWozSH5JwNnCCYds2kPSAIRonqVDyv8CD0sXtGTlkqz6FST1LuUKtCAMPOcKlBlhOBKfFh-ZClcIX081eN1fZ0tu2v72IXHDz2MQGsM103k0n0d-O6CX3kXpjenL0_GbVJSUsxAcaS-4hFdXeG8mPzLQGmZ7YgUQl3Qsjkxl8WSo05iHfWA38cBm21vAcLIY0Tc_GeNb8YBJSpLPyKkhbnrw3XM3GDukWw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f6qfJ-0002Zd-68&i=57e1b682&c=soPmHjb4e4mjia_nSKpg8CcMgfFv-9VtqEPNde3EuFFUchKhiRqecpikd19oszmBfr--p3EE8fLSdHccaMfqV-NxNb373kMQ5JMwkIoudolFVEWhh_oDFWozSH5JwNnCCYds2kPSAIRonqVDyv8CD0sXtGTlkqz6FST1LuUKtCAMPOcKlBlhOBKfFh-ZClcIX081eN1fZ0tu2v72IXHDz2MQGsM103k0n0d-O6CX3kXpjenL0_GbVJSUsxAcaS-4hFdXeG8mPzLQGmZ7YgUQl3Qsjkxl8WSo05iHfWA38cBm21vAcLIY0Tc_GeNb8YBJSpLPyKkhbnrw3XM3GDukWw
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/
https://www.ssb.no/
http://www.klimatilpasning.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimatilpasning/id2344803/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimatilpasning/id2344803/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
http://www.iris-salten.no/
https://www.enova.no/
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1. Fauske kommune overføre gnr. 56, bnr. 28 omgående til Vera Elisabeth Helen Solbakk. 
2. Fauske kommune overfører gnr. 56, bnr. 15 til Vera Elisabeth Helen Solbakk når sameiet er 

oppløst. 
3. Kostnaden med overførsel belastes prosjektet 
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Sammendrag: 
Sluttføring av eiendomsoverdragelse av ‘’gamle Esso tomta’’ til Vera Solbakk fra Fauske kommune. 
Historien er makebytte i forbindelse med etablering av ny skole i Valnesfjord. Fauske kommune skal 
kjøpe gnr/bnr 56/55 og 56 i tilknytning til skolen mot at Vera Solbakk får kjøpe gml. Esso-stasjonen i sin 
helhet med eksisterende bygning.  
Partene ønsker nå at dette ryddes opp i eiendomsforholdene. 
 
Saksopplysninger: 
Esso tomta besto av 5 stk parseller. Ved overførsel av gamle Esso tomta til Vera Solbakk kom kun 1 av 5 
parseller med i salget fra Fauske kommune, dermed står det igjen 4 parseller som det nå må ryddes opp 
i. Overført parsell til Vera Solbakk er gnr/bnr. 56/22. 
 
Gnr/bnr 56/26, 28 og 30 er sammenslått med gnr.56, bnr. 28 (se kartblad nr. 1) som bestående, det 
betyr at det nå er 2 bnr. som skal overføres, se kartblad nr. 2. Det som gjenstår til overførsel er gnr/bnr 
56/ 15 og 28.  
 
Gnr/bnr. 56/15 har Fauske kommune 1/6 eierandel i. Kommuneadv. jobber i dag med å få full eierandel 
av denne parsell til Fauske kommune. Kommuneadv velger å ta saken frem til tingretten for å få sameiet 
oppløst dette iht avtale med Evald Solbakken. Pr. dato ligger saken hos tingretten.  
Overførsel kan skje når sameiet er oppløst og at kommunene har full eierandel av nevnte parsell.  
 



Gnr./bnr. 56/28 kan overføres alt i dag. 56/15 må oppløses som beskrevet ovenfor, før den overføres til 
Vera Solbakk.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette skulle ha vært gjort når gnr/bnr 56/22 ble overført 20.05.16 
I kommunestyre saknr. 081/16 ble kun gnr/56, bnr. 22 vedtatt solgt, men matrikkelkartet viste en enhet 
med 3 bruksnr. på samme areal.  
Evt mer kostnader i forbindelse med overføring av eiendommene belastes prosjektet. I salget av gnr 56, 
bnr. 22 er hele salgssummen på kr. 850.000,- for ‘’esso tomta’’ tatt med. Her er vi usikker på hva 
Tinglysninga kan akseptere på restarealet.  
Fauske kommune overføre gnr. 56, bnr. 28 omgående. Gnr. 56, bnr. 15 overføres når sameiet er oppløst.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



KJØPEKONTRAKT

Kjøper: Fauske kommune, v/ordføreren, Rådhuset, 8200 Fauske

Selger:  Vera Elisabeth Helen Solbakk,

Løkås 4, 8215 Valnesfjord

l. Gjenstand for overdragelse og forutsetning for  kjøp

F auske kommune har vurdert å foreta grunnerverv til ny skole i Valnesfjord for

gnr. 56 bnr. 55 og 56 i Fauske kommune  i  sin helhet med påstående bebyggelse.

Overdragelsen vil omfatte grunneiendom og bebyggelse med alle nagelfaste

innretninger og alle rettigheter 0g forpliktelser som er knyttet til eiendommen.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har stilt som betingelse for salg av gnr. 56 bnr. 55

og 56 at hun kan få kjøpe gnr. 56. bnr. 22 til  takst.  Overdragelsen vil omfatte
grunneiendom og bebyggelse med alle nagelfaste innretninger og alle rettigheter

og forpliktelser som er knyttet til eiendommen.

Fauske kommune forplikter seg til etter overdragelse å skille ut 1076
kvadratmeter til LNFR—område til Vera Elisabeth Helen Solbakk. Det blir

tinglyst veirett til LNFR—området, jf. vedlagte plankart.

Kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 56, bnr. 22 forutsetter Fauske

kommunestyrets sitt samtykke.

Fauske kommune forplikter seg samtidig ti] å legge til rette for at inntil 1487
kvadratmeter overdras til oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke,

dersom Fauske kirkelige fellesråd ønsker det, jf. vedlagte kartskisse. Fauske

kirkelige fellesråd og F auske kommune avtaler pris for kjøpet. Fauske kirkelige

fellesråd bærer selv omkostningene med en utskillelse og tinglysning av
eiendommen.

Fauske kommune og Vera Elisabeth Helen Solbakk er kjent med gnr. 56 bnr. 55

og 56 og gnr. 56 bnr. 22 er forurenset, jf. vedlagte miljøtekniske
grunnundersøkelser fra Norconsult. Begge parter fraskriver seg derfor som

kjøpere å gjøre mangelskrav gjeldende knyttet til forurensing.



2.  Kjøpesum

Dersom  k'ø  'ennomfiares  er dot eni Yhet om fial  ende  k'ø  esummer:

For nr. 56 bnr. 55  D  56:
kr. 1 370 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Amtsen av 29. april

2015. Det er da  gjort  fradrag for kr. 10 000,00 for utskillelsen av 1076
kvadratmeter til LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk, jf. vedlagte
plankart.

For nr. 56 bnr. 22:

kr. 850 000,00 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Amtsen av 20. mars

2015.

Fauske kommune overfører til, selgers bankkontonummer 4555 50 74909, kr.

520 000,00, innen 30. mai 2016.

3.  Overtakelse  og fraflytting

F auske kommune overtar gnr. 56 bnr. 55 og 56 og Vera Elisabeth Helen

Solbakk overtar gnr. 56 bnr. 22 1. april 2016 forutsatt kommunestyres samtykke.

Det forutsettes at leieforhold knyttet til gnr. 56 bnr. 55 og 56 er avviklet innen
30. mars 2016.

Vera Elisabeth Helen Solbakk vil bli gitt tilgang til å  kunne  benytte gnr. 56 bnr.
22, for å få flyttet verkstedsmateriell, fra 15. februar 2016 forutsatt

kommunestyrets samtykke.

Fauske kommune sørger for forsikring av gnr. 56 bnr. 22 og Vera Elisabeth

Helen Solbakk for forsikring av gnr. 56 bnr. 55 og 56 frem til overtakelse. Etl'er

overtakelse Vil Fauske kommune overta forsikring av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

Vera Elisabeth Helen Solbakk overta forsikring av gnr. 56 bnr. 22.

Fauske kommune har ansvar for alle utlegg, skatter og avgifter knyttet til for

forsikring av gnr. 56 bnr. 22 frem til overtakelse. Vera Elisabeth Helen Solbakk
har ansvar for alle utlegg, skatter 0g avgifter knyttet til for forsikring av gnr. 56

bnr. 55 og 56 frem til overtakelse.

Vera Elisabeth Helen Solbakk godtar utkastelse av gnr. 56 bnr. 55 og 56 uten
søksmål og dom dersom fraflytningen ikke skjer innen avtalt tid, jfr.
tvangsfullbyrdelsesloven §13-2, 3. ledd.



4. Oppgjør

Kjøpesum for av gnr. 56 bnr. 55 og 56, med fradrag av kjøpesum for gnr. 56

bnr. 22, utbetales ved at Vera Elisabeth Helen Solbakk utsteder heftefritt skjøte

for gnr. 56 bnr. 55 og 56 som Fauske kommune besørger tinglyst. Fauske

kommune utsteder samtidig heftefritt skjøte for gnr. 56 bnr. 22 som Vera

Elisabeth Helen Solbakk besørger tinglyst.

Fauske kommune bærer selv omkostningene med tinglysning av gnr. 56 bnr. 55
og 56. Vera Elisabeth Helen Solbakk bærer selv omkostningene med tinglysning

av gnr. 56 bnr. 22.

Vera Elisabeth Helen Solbakk kan benytte nødvendig del av kjøpesummen til å

innfri eventuelle pengehefielser som hviler på gnr. 56 bnr. 55 og 56 for å oppnå
heftelsesfritt skjøte.

5. Heftelser m.v.

Vera Elisabeth Helen Solbakk forsikrer at det ikke foreligger andre heftelser enn
de som er tinglyst på gnr. 56 bnr. 55 og 56 ved underskrift av avtalen. Videre

forsikrer Vera Elisabeth Helen Solbakk at det ikke foreligger offentlig pålegg

som ikke er utført eller betalt.

Fauske kommune forsikrer at det ikke foreligger andre heftelser enn de som er
tinglyst på gnr. 56 bnr. 22 ved underskrift av avtalen. Videre forsikrer Fauske

kommune at det ikke foreligger offentlig pålegg som ikke er utført eller betalt.

6. Kostnader

Fauske komme dekker selgers utgifter til advokatbistand i saken som er fastsatt

inntil kil kr. 10 000,00 eks. mva. etter regning fra advokat Øyvind Eidnes.

Kontrakt i to eksemplarer, et til hver av partene.  _  )

Fauske 04. 5 Fan 1933/q 1.3/—j
(;(—E'- KO , ;
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Fausk e Vera Elis  h  Helen Solbakk
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID:  16/1  162

Arkiv sakID.: 16/240 Saksbehandler: Evald Solbakken

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Sak nr.: 044/16 FORMANNSKAP Dato: 02.02.2016

081/16 KOMMUNESTYRE 11.02.2016

KJØP  AV  EIENDOM  GNR 56,BNR 55 OG 56  HOLMSTRØMGARASJEN  -  SALG  AV

KOMMUNENS EIENDOM  GNR 56,BNR 22  «BRANNSTASJONEN»

Vedlegg: 1. Takstdokument Trivsclsvegen 250, 8215 Valnesfjord  — GNR56, BNR
2. Takstdokument Gnr 56, BNR 55, BNR 56

3. Norconsult — miljøteknisk undersøkelse Holmstrømgarasjen GNR 56 BNR 55 og 56

4. Norconsult  — miljøteknisk undersøkelse GNR56, BNR 22

5 . Kjøpekontrakt dat. 4.12.15

Sammendrag:
Fauske kommune har vedtatt åbygge ny Valnesfjord skole. I den forbindelse er det nødvendig å

erverve areal til snu- og parkeringsplass. Vera Elisabeth Helen Solbakk er eier av gnr. 56 bnr. 55

og 56 i Fauske kommune, som er nødvendig areal for snu— og parkeringsplass. Arealet har vært

benyttet til næringsvirksomhet og utleie.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har vedtatt å bygge ny Valnesfjord skole. I den forbindelse er det nødvendig, å

erverve areal til snu- 0g parkeringsplass.

Vera Elisabeth Helen Solbakk er eier av gnr. 56 bnr. 55 og 56  i  Fauske kommune, som er

nødvendig areal for snu— og parkeringsplass. Arealet har vært benyttet til næringsvirksomhet og

utleie.

F auske kommune har tatt kontakt med Vera Elisabeth Helen Solbakk og innledet forhandlinger

om frivillig grunnerverv.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har stilt som betingelse for salg av gnr. 56 bnr. 55 0g 56 at hun

kan få kjøpe gnr. 56. bnr. 22 til takst.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har også stilt som betingelse at Fauske kommune forplikter seg til

etter overdragelse å skille ut 1076 kvadratmeter Li] LNFR-område til Vera Elisabeth Helen

Solbakk.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har også bedt om at det legges til rette for at inntil 1487

kvadratmeter overdras ti] oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke, dersom Fauske

kirkelige fellesråd ønsker det. Fauske kirkelige fellesråd og Fauske kommune avtaler pris for
kjøpet. Fauske kirkelige fellesråd bærer selv omkostningene med en utskillelse og tinglysning av

eiendommen.



Fauske kommune og Vera Elisabeth Helen Solbakk er også kjent med gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

gnr. 56 bnr. 22 er forurenset. Begge parter har derfor fraskrevet seg derfor som kjøpere å gjøre

mangelskrav gjeldende knyttet til forurensing.

Det har vært avholdt takst på eiendommene.

For gnr. 56 bnr. 55 og 56 er taksert til kr. 1 350 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C.
Arntsen av 29. april 2015. Det er da gjort fradrag for kr. 10 000 for utskillelsen av 1076

kvadratmeter til LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk. For gnr. 56 bnr. 22, er taksert

til kr. 850 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Arntsen av 20. mars 2015.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har inngått avtale med Vera Elisabeth Helen Solbakk på de betingelser som

nevnt ovenfor, herunder dekning av salær til hennes advokat. Kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

salg av gnr. 56, bnr. 22 forutsetter Fauske kommunestyrets sitt samtykke.

F auske kommune er ikke forpliktet til å akseptere de betingelse som Vera Elisabeth Helen

Solbakk har krevd for salg. Kommunen kan alternativt begjære ekspropriasjon, som kun omfatter

erverv av gnr. 56 bnr. 55 og 56. En slik prosess vil imidlertid ta tid. Den vil også kunne påføre

kommunen ytterligere omkostninger. Det er heller ikke grunn til å tro at Skjønnsretten vil komme

til et nevneverdige annet resultat hva angår verdifastsettelsen av gnr. 56 bnr. 55 og 56.

Rådmannen finner ut fra en helhetsvurdering å kunne aksepteres de betingelser som er krevd.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har kjøpt gnr. 56. bnr. 22 til takst. Det er ikke grunn til å tro at et

salg av eiendommen vil føre til noen høyere kjøpesum. Den sikrer også at Vera Elisabeth Helen

Solbakk og hennes ektemann kan fortsette sin næringsvirksomhet i Valnesfjord. Likeså får

kommunen frigitt en bygning som ikke har vært benyttet på mange år.

Frigivelse av inntil 1487 kvadratmeter til oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke bør

også kunne aksepteres. Frigivelsen vil kunne føre til økt aktivitet i Valnesfjord kirke. Det

presiseres også at et slikt kjøp forutsetter at Fauske kirkelige fellesråd og Fauske kommune

kommer til enighet om en avtalt pris for kjøp av arealet. Det er forutsatt at salget til Fauske

kirkelige fellesråd skjer til takst/markedspris.

En utskillelse av 1076 kvadratmeter av LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk anses

også hensiktsmessig. Kommunen har ikke behov for dette arealet til snu— og parkeringsplass.

RÅDMANNENS FORSLAG  TIL  INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 56,

bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten



FOR—044/16 VEDTAK- 02.02.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRET:
l. F auske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr.

56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt

2. Ordfører gis fullmakt til  å  signere kjøpekontrakten

KOM-081/16 VEDTAK- 11.02.2016

F ormannskapets innstilling ble enstemmi g vedtatt.

VEDTAK:

1. F auske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr.

56, bnr.  22, jf. vedlagte kjøpekontrakt.

2.  Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten.

Rett  utskrift  bekrefies

Berit Vestvann Johnsen

formannskapssekretær

Utskrift  sendes:

Ordfører

Prosjektleder skoleutbygging til videre forføyning
Økonomisjef



Svein  Ove  Hansen

Fra: Vera Solbakk <verasol1@online.no>

Sendt: 5. desember 2016 14:35

Til: Svein Ove  Hansen

Emne: Brannstasjonen

Vedlegg: IMG_2036.JPG; ATTOOOOl.c

[Side ft]



John  Steen  Holm  (H)
Roald Angell  (H)

Tore Benson

Cato  Helstram

Hilde  G.  Guldbnkko

Thomas Bmson

Ingrid  Holm Ellingsen

Bjørn Storli

Thomas Angell

Tarjei Ræder Breivoll

angelladvokafiirma

Vera Elisabeth og Odd Tore Solbakk
Løkås 4
8215 Valnesfjord

(H) Møteren  for  Høyesterett

www.angell—co.no

Dato: 29.03.2016 tb@angeIl—co.no

Vår ref: 11801 Telefon: 99 27 67 37

Deres ref: Telefon dir.: 99 27 67 37

Advokat: Thomas Benson Telefaks: 75 54 45 01

Valnesfjord brannstasjon.

Jeg viser til tidligere korrespondanse  i  saken vedrørende kjøp av Valnesfjord

brannstasjon. gnr. 56 bnr. 22.

Jeg forstår det slik at det har oppstått problemer knyttet til gnr. 56/15 hvor denne  i  dag

tilhører 6 avdøde personer.

Fauske kommune har bedt meg bistå dere dersom dere ønsker det i forhold til å rydde

opp i  dette forhofd.

Jeg ber derfor om at dere tar  kontakt  med meg over telefon dersom dere ønsker bistand

,  saken.

Med hil

Thomas Benson *

advokat
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/13710     
 Arkiv sakID.: 18/2321 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
115/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
119/305 - Geir-Arne Storøy og Tommy-Andre Storøy - Søknad om deling/justering 
av grunneiendom 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 gis det tillatelse til fradeling av 100 m2 fra 119/305 
som tilleggsareal til 119/104 i Fauske kommune. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 gis det tillatelse til fradeling av 208 m2 fra 119/1 
som tilleggsareal til 119/104 i Fauske kommune. 
 

 
Sammendrag: 
Det søkes om fradeling fra 119/305 av en parsell på 100m2 og fradeling fra 119/1 av en parsell på 
208m2  som tilleggsareal til 119/104. 
 
Området til fradeling utgjør delvis det som i dag benyttes til parkering for 119/104 og skråning opp fra 
parkering mot 119/305. 
 
 



 
 
Saksopplysninger: 
De omsøkte arealer er innenfor arealformålet av nåværende boligbebyggelse i Sulitjelma, og 
feltbetegnelsen er B 56. 
 

 
 
Kommuneplanens arealdel med generelle bestemmelser § 1.3 Plankrav; For områder avsatt til 
utbyggingsformål etter Plan- og bygningsloven §11 – 7 skal tiltak etter pbl § 1 – 6 eller fradeling til slike 
tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Dette gjelder også der krav om 
reguleringsplan ikke er nevnt særskilt. 
 
Plankravet kan fravikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt: 



 
· Tiltaket er begrenset til mindre tilbygg, garsasje og uthus opp til 200m2 BRA på allerede 

bebygd eiendom. 
· Tiltaket er i tråd med gjeldene kommuneplan og/eller reguleringsplan for området. 
· Sektormyndigheters krav er oppfylt. 
· Avstand og forhold til naboeiendom ikke er konfliktfylt. 
· Området er tilstrekkelig sikret mot risiko og sårbarhet (jf.§1.7) og selv ikke bidrar til støy, fare 

eller miljøbelastning for nærmiljøet. 
· Fasadeendring så fremt det ikke berører kulturminnehensyn. 
· Spredt bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 boenheter. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
 
I desember 2015 ble det avsluttet en jordskiftesak med grensefastsettelse mellom eiendommene 
119/190 og 119/104. Fauske kommune har påtatt seg ansvaret for feilregistrering med overlappende 
grenser. Det har tidligere vært søkt om annet areal til erstatning for det 119/1 ble redusert med. Dette 
areal ble omstridt og ikke akseptert fradelt i sak til planutvalget. 
 
Den omsøkte fradeling er begrunnet med utvidelse av areal tilpasset eksisterende parkeringsforhold og 
bruk av arealet.  
 
Saksbehandler ser tiltaket til å være i samsvar med kommuneplan for området.  
 
Enhet VVA har deltatt i tidligere utredning av tiltak og omtalt endring av horisontalkurvatur på veien 
som en forbedring. 
 
Nabovarsel er sendt ut og det er ikke kommet innvendinger som tilsier at fradeling er konfliktfylt.  
 
Området er på kart til NVE ikke avmerket med forhold som tilsier risiko for utglidning/skred.  
 



 
 
Tiltaket fremmer fremkommelighet  rundt bygning – ingen fasadeendring av bygg. 
 
Tiltaket omfatter ikke endringer i bygningsmasse.  
 
Kriteriene til å fravike kravet om reguleringsplan er etter saksbehandlers vurdering oppfyllt. 
 
Fradelingssøknadene trenger kun behandling etter Plan- og bygningsloven, ikke etter jordlovens 
bestemmelser. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12172     
 Arkiv sakID.: 18/2296 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
116/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
76/49 - Kirsti Ågnes Pedersen m.fl. - søknad om fradeling av grunneiendom 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Planutvalget fastsetter grenselinje som omsøkt. 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven gis det tillatelse til fradeling av 400 m2 fra eiendom 76/49 
som tilleggsareal til 76/243 i Fausk kommune 
 

 
Sammendrag: 
Det er søkt fradeling av tilleggsareal stort ca 400 m2  til boligtomt innenfor reguleringsplan Furnes nord i 
Valnesfjord. Det omsøkte areal vist som parsell nr. 3 
 

 
 
Saksopplysninger: 



 
Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Furnes nord § 9 lyder: 
 
Der tomtegrensder er vist i planen, er disse bindene for oppdeling av byggeområdene. Er tomtegrenser 
ikke vist, kan planutvalget fastsette disse ved mindre vesentlig reguleringsendring dersom tidligere 
oppmåling ikke er foretatt eller er i strid med intensjonen i reguleringsplanen. 
 
Den omsøkte fradeling av tilleggsareal har ikke vist tomtegrense i reguleringsplanen. Planutvalget må i 
henhold til § 9 behandle søknaden.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Reguleringsformålet i planen er frittliggende småhusbebyggelse. Den omsøkte fradeling av tilleggsareal 
er er dermed ikke konflikt med reguleringsformålet. Eiendommen arealet skal tillegges er på 1111,6 m2 
og vil med det omsøkte areal på ca 400 m2 bli på 1,5 daa.  
 
I kommuneplanens arealdel - retningslinjer for spredt boligbebyggelse i LNFR områder - er 1,5 daa satt 
som maksimum tomtestørrelse. I regulerte områder er det ingen slik bestemmelse da tomtestørrelsen 
er gitt i planen. I denne søknaden må det tas stilling til tomtestørrelsen.  
Saksbehandler mener formålet i planen er ivaretatt og i reguleringsområdet er det boligtomter med 
varierende størrelse. Tilstøtende nabo har kvittert for mottatt nabovarsel om fradeling. Fauske 
kommune har ikke mottatt bemerkninger til omsøkt fradeling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14722     
 Arkiv sakID.: 18/2207 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
117/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 

 
 
Kvitblik Grendelag - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- forlengelse 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte tillatelse til 
transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik Grendehus til tomt for 
gapahuk på gnr 110/16, jfr kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 2 turert/r til sammen fra dd og ut november 2018 
· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 
· Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 

 

 
Vedlegg: 
02.10.2018 Søknad om utvidet tillatelse 1392488 

05.09.2018 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark- helikoptertransport. 

1388034 

06.07.2018 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

1386435 

14.08.2018 Kvitblik Grendehus- helikoptertransport kart 1388135 
 
Sammendrag: 
Kvitblik Grendelag ble i sak 098/18 den 04.09.2018 gitt tillatelse til transport av gapahuk med helikopter 
fra parkeringsplassen ved Kvitblik Grendehus til tomt for gapahuk på gnr 110/16 med inntil 2 turer i 
september 2018. 
 
Saksopplysninger: 
Viser til sak 098/18. 
 
I vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget i sak 098/18 ble det gitt tillatelse til transport i september 2018.  
På grunn av at transportøren har hatt annet oppdrag i denne perioden, søkes det nå om forlengelse av 
tillatelsen til også å gjelde tom utgangen av november. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Viser til sak 098/18. 
 
Rådmannen foreslår at det innvilges forlengelse tom 30. november 2018 på vedtak 098/18. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Thorbjørn Tofte <toftetor@online.no> 
Sendt: fredag 28. september 2018 11.58 
Til: Postmottak 
 
 
Fauske kommune 
Enhet plan /utvikling 
 
8200  FAUSKE 
 
 
Deres ref: Lise Gunn Hansen 
Sak: 18/13164 av 5/9-2018 
 
 
Vedr. søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark – helikoptertransport , Bård Olsen 
som skal utføre denne transporten har for tiden oppdrag i Svartisområdet , Meløy kommune som han 
har blitt forsinket og har ikke mulighet å utføre dette oppdraget for Kvitblik Grendelag i september og vi 
må derfor få denne tillatelsen utvidet til utgangen av november . 
Håper på en snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
 
Mvh 
 
Thorbjørn Tofte 
Kvitblik Grendelag 
Røsvikvegen 96 
8218 Fauske 
48216422 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
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 Arkiv sakID.: 18/2207 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

098/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 

Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- 
helikoptertransport. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte tillatelse til 
transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik Grendehus til tomt for 
gapahuk på gnr 110/16, jfr. kartutsnitt.  

 
* Det kan benyttes inntil 2 turer t/r tilsammen i september 2018 

* Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
* Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 098/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte tillatelse til 
transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik Grendehus til tomt for 
gapahuk på gnr 110/16, jfr. kartutsnitt. 
 

  * Det kan benyttes inntil 2 turer t/r tilsammen i september 2018 
* Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
* Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 

 
Vedlegg: 

06.07.2018 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

1386435 

06.07.2018 Kart 1386436 

14.08.2018 Kvitblik Grendehus- helikoptertransport kart 1388135 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte om tillatelse til å benytte 
helikopter for å frakte en gapahuk fra parkeringsplassen ved Kvitblik grendehus og ut i marka. 



 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 2 turer med helikopter. Startpunkt er v/grendehuset i Kvitblik.  Gapahuken skal 
fraktes til tomt på  gnr 110/16, ca 500 m i luftlinje, jfr.vedlagte kartutsnitt. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy. Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
 
I dette tilfelle er det søkt om transport av en gapahuk som skal plasseres ute i skogen.  Det er meget 
bratt området og transport med helikopter anses som best for naturmiljøet.  Dette er nyttetransport. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse gis. 
Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, i et begrenset tidsrom og 
begrensning av antall turer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn  og adresse

lfuäbh'k Grendewg ("/'The rbh'eww ‘TCSHC "

CGSx/«k'u c€n L- 3213 (C‘LIVL

Tlf. E-post

[NZ to t'CJr' ‘Hlivk’. ’10

Tidsrom for dispensasj on

DHel sesong Særskilt tidsrom (dato  start/slutt) LA U'Å' ,  .7, ' Flerårig (maks 5  år):l

Formål Jfr.  forskrifiene Evt. merknader

Løyvekjøring § Sa Oppgi område

Funksjonshemmede § Sb Krav til legeerklæring

Bagasje og utstyr til egen hytte §  5c Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende

Transport av ved § Se Hoggs tillatelse av  grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

HcLLkuMec-enäPc/fvf Gu Gapakwxo

Navn å '  nr/bnr evt. fnr

Grumna‘u’ f C  MU” Umwmi mcwmvf **
HO /HC Quid. Hamama F&LJLK Dvhfvvf. H” '?!)

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kj øre til hytte

Se kart,

Sted/dato Underskrift

*Øvfb/Jc 3/ — 7770/  (444 ”=— »
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Sak nr.   Dato 
118/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 
 Helse- og omsorgsutvalg  
 Oppvekst- og kulturutvalg  
 Formannskap  
 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Vedlegg: 
20.09.2018 møteplan-19 1391700 

20.09.2018 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2019 - Versjon 2 1391701 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2019, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. I forhold til i fjor har vi tatt bort kommunestyremøtet i februar. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   28.  16. 13.  

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

29.  19.  7. 4.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 19.   21.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 20.   22.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 21.   23.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        

Emma Granholm //  Ungdomsrådet        

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   3.** 7. 12.* 

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Valgstyre 

 11. 29. 26.*  

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

  15. 19.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

  16. 20.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

  17. 21.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      

Emma Granholm // Ungdomsrådet      

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 
** - Konstituerende møte 



TIDSPLANLEGGER FOR ARRANGEMENT 2019   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT NAVN PÅ PROSJEKT ELLER ARRANGEMENT 

ASSISTENT FAUSKE  KOMMUNE 
 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 03.01, Vinterferie 04.-10.03, 

Påskeferie 15.-23.04, Elevfri 31.05, Siste skoledag 20.06, Skolestart 

19.08, Høstferie 09.-11.10, Elevfri 22.11, Siste skoledag før jul 20.12 

Fylkesting: 25.-27.02, 08.-10.04, 17.-19.06, 21.-24.10, 02.-05.12 

Valgdag: 09.09. Konstituerende kommunestyremøte: 03.10. 
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FORMANNSKAP/KLAGENEMND/VALGSTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 
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HELSE- OG OMSORGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 
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