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Eldreomsorgen slik vi møter den

Rapport 2018



Vintervei. Illustrasjon av Lisa Aisato



3INGEN TID TIL OMSORG? 2018 | Røde Kors 

Innholdsfortegnelse

 Forord 

1. Sammendrag 

2. Hva vet vi om situasjonen for eldre i dag?

3. Funn og endringsforslag – sykehjem
   3.1 Aktivitet og fellesskap

  3.2 Mat, ernæring og måltidsglede
  3.3 Helsehjelp
  3.4 Samarbeid med frivilligheten

4. Funn og endringsforslag – hjemmeboende
  4.1 Aktivitet og fellesskap
  4.2 Mat, ernæring og måltidsglede
  4.3 Helsehjelp

5. Oppsummering

5

7

8

11
11
12
14
14

17
17
19
20

26

Utgitt av Norges Røde Kors, oktober 2018.



4 INGEN TID TIL OMSORG? 2018 | Røde Kors 

Full blomst. Illustrasjon av Lisa Aisato



5

I denne rapporten deler over 420 frivillige besøksvenner

fra Røde Kors sine erfaringer fra møtet med norsk

eldreomsorg. I tilbakemeldingene kommer det frem at

mange eldre ikke får dekket grunnleggende behov. Dette

ble også understreket i SSB1 sin utarbeidelse av de

største humanitære behovene i Norge fra 2017, hvor

eldre med og uten demens på sykehjem, ble klassi sert

som gruppen med de fjerde største humanitære

behovene i Norge.

Det at eldre må leve de siste årene i livet uten

tilfredsstillende omsorg, aktivitet og helsehjelp er

uholdbart. Undersøkelsens funn bekrefter at det haster

med å styrke innsatsen for å avhjelpe de humanitære

behovene. Samtidig tegner rapporten et bilde av at det er

mulig å få til endring.

En unik innsikt

Røde Kors har nærmere 9.000 besøksvenner fordelt på

alle landets fylker. De går på besøk på sykehjem, besøker

hjemmeboende og arrangerer møteplassaktiviteter

utenfor hjemmet. En besøksvenn i Røde Kors er tett på

eldre, men er hverken pårørende eller ansatt. Deres

øyne, ører og erfaringer gir en unik innsikt i samtalen vi

må ha om eldreomsorgen. I denne rapporten slipper vi

til deres stemmer. Resultatet er små og store

anbefalinger som på hvert sitt vis kan ha avgjørende

betydning for menneskene som berøres.

Store variasjoner i tilbud

Kommunene har ansvar for å sikre at eldre som mottar

pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt

grunnleggende behov som riktig medisinsk

undersøkelse og behandling, omsorg, ernæring,

selvstendighet, mulighet for sosialt samvær, fellesskap

og aktivitet. Det skal være tilpasset hjelp ved måltider og

nok tid og ro til å spise. Kommunen skal gi tilbud om

varierte og tilpassede aktiviteter for personer med

demens, eller personer som har vansker med å uttrykke

sine behov 2 . Tilbakemeldingene fra våre besøksvenner

viser at mange eldre ikke får dekket disse

grunnleggende behovene.

Endringskraft trengs i eldreomsorgen

I Regjeringens nye eldrereform,  Leve hele livet ,

anerkjennes mangler i eldreomsorgen 3 . Vårt mål med å

dele våre besøksvenners erfaringer er å løfte frem

behovet for handling, og komme med forslag til

forbedringer. Mange av anbefalingene er godt kjent for

oss som er opptatt av eldreomsorg. Rapporten viser

dessverre at kjente anbefalinger ikke blir fulgt opp.

Ofte er det enkle grep som skal til for å gjøre en stor

forskjell.

Samarbeid for endring

Røde Kors oppfordrer alle med ansvar for landets eldre

til å lytte til våre erfaringer. Vi er avhengig av at

beslutningstakere, både lokalt og nasjonalt, lytter til

rådene om hvordan ere eldre kan få bedre liv.

Frivilligheten og myndighetene må spille på lag. En av

utfordringene er å få til et bedre samarbeid. Røde Kors

er klare til å bidra ytterligere for å styrke norsk

eldreomsorg. Med små og store bidrag fra det offentlige

og lokalsamfunnet, kan vi sammen ta bedre vare på våre

eldre. Både de som er gamle nå, og alle de som blir

gamle i årene som kommer.

Bernt G. Apeland

Generalsekretær Røde Kors i Norge

Forord

Forord

1. https://www.rodekors.no/contentassets/
bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/ssb-rapport-om-
humanitare-behov-i-norge.pdf 30.07.18

2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester (2003)https://
lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792/%C2%A73#§3

3. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/
leve-hele-livet/id2547684
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Kommunene har ansvar for å sikre at eldre som mottar

pleie- og omsorgstjenester får dekket sine grunn-

leggende behov. Funnene i rapporten viser at det er en

lang vei å gå før dette er tilfelle.

Røde Kors har nærmere 9.000 besøksvenner i hele

landet. Gjennom sin aktivitet er de tett på eldre i mange

av landets kommuner. I tilbakemeldingene kommer det

frem at mange eldre ikke får dekket grunnleggende

behov. Dette samsvarer med sammenstilling av tidligere

undersøkelser gjort på feltet 4 .

Våre funn

På sykehjem meldes det om at eldre er undernært på

kontakt, det tas ikke godt nok hensyn til funksjonsnivå,

det er mangel på aktivitet ute, og det tas ikke god nok tid

til helsesjekk. Det er også et stort potensial for bedre

samarbeid mellom frivilligheten og sykehjemmene.

Fra de frivillige som besøker hjemmeboende trekkes det

frem at mange eldre ikke føler seg som en del av

samfunnet, at de kjenner på ensomhet, at de er helt

avhengig av hjelp for å komme seg ut, at mange spiser

alene, og at maten ikke smaker. Hyppig utskifting av

personell med liten tid går ut over kvalitetene på

tjenestene som ytes. Våre frivillige er bekymret for at

eldre ikke får den helsehjelpen de trenger. Vi spør oss

derfor om tilbudet de får går på helsa løs.

De nødvendige endringene

I denne rapporten gis det mange forslag til endringer:

• Det må settes inn en kraftig innsats mot ensomhet

blant eldre

• Flere tilpassede aktiviteter for eldre med ulikt

funksjonsnivå

• Mer variert og velsmakende mat, samt bedre

tilrettelegging av måltidene

• Helsevesenet må yte tett, koordinert og tilrettelagt

oppfølging

• Tilby faste kontaktpersoner og forutsigbarhet i

tjenestene som gis

• Nasjonale og lokale myndigheter, sykehjemmene og

andre institusjoner for eldre må legge til rette for et

Sammendrag

bedre samarbeid med frivilligheten

• Frivilligheten må tilpasse sitt tilbud til de behovene

som nnes lokalt

Den viktige dialogen

Selv om ere av endringsforslagene over faller inn under

kommunenes lovpålagte ansvar, erfarer vi at de mange

steder ikke følges godt nok opp. Vi oppfordrer

sykehjemmene, kommunepolitikere og lokale frivillige

grupper til å ha en dialog rundt hvilke tiltak og

endringsforslag som er mest relevante for deres

hjemmehjelpstjeneste eller sykehjem.

Innholdet i denne rapporten også relevant for våre

nasjonale politikere. Hvilke nasjonale løsninger og

tiltak mener våre folkevalgte vil bidra til å gi alle eldre en

god alderdom? Gjennom god dialog nner vi gode

løsninger. Denne rapporten sitter ikke med alle svarene,

men er et bidrag inn i en samtale vi må ta om hvilke

prioriteringer og rammevilkår som skal ligge til grunn

for norsk eldreomsorg.

De største utfordringene for eldre på sykehjem

og eldre hjemmeboende

Eldre på sykehjem

•  Undernært på kontakt

•  Tas ikke hensyn til funksjonsnivå

•  Mangel på aktivitet ute

•  Ingen god måltidsstund

•  Liten tid til helsesjekk

•  Potensial for bedre samarbeid med frivilligheten

Eldre hjemmeboende

•  Ensomhet

•  Ikke en del av samfunnet

•  Avhengig av hjelp for å komme seg ut

•  Maten som ikke smaker

•  Ukjente hjelpere med dårlig tid

•  Manglende helsetilbud

4. SSB 2017 «Humanitære behov i Norge» https://www.rodekors.no/
contentassets/bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/ssb-rapport-
om-humanitare-behov-i-norge.pdf

«Det er ett sted jeg ikke skal når jeg blir gammel, og det

er på gamlehjem slik det er i dag. […]»– frivillig Hedmark



kan i større grad legge til rette for gode møter mellom

mennesker.

Besøkstjenesten i Røde Kors har en rekke tiltak som retter

seg mot ensomme og isolerte eldre, i og utenfor sykehjem,

for å lindre tung ensomhet og sikre at den eldre har en

meningsfull og styrkende mellom-menneskelig relasjon.

Slik relasjon gir opplevelse av mestring og livskraft.

Besøkstjenesten arbeider også med aktivisering av eldre

gjennom sosiale møteplasser, turer og arrangementer.

Dette skaper trivsel og fellesskapsfølelse, og kan også sees

som folkehelse-fremmende både mht. fysisk og psykisk

helse.

Røde Kors frivillige har enkelte steder startet en

våketjeneste for å sikre medmenneskelig nærvær for

døende mennesker. Erfaringer så langt har vist at dette er

et svært nyttig utfyllende tilbud til pårørende og

profesjonell palliativ omsorg under livets siste fase. Dette

svarer ut rapporten sin påpekning av at mange uten

pårørende dør alene (s. 39) og at bare 40% av pleierne på

sykehjem mente de har nok tid til døende».

I 2017 lanserte Røde Kors rapporten  Sosial puls

– en rapport om de største humanitære behovene i Norge 5 .

Rapporten var utarbeidet på bakgrunn av en vurdering

utført av Statistisk sentralbyrå (SSB)6 . Av totalt ti

grupper ble eldre med demens på sykehjem kategorisert

som den gruppen med de fjerde største behovene i

Norge. Nedenfor følger et utdrag fra det rapporten  Sosial

puls (2017:13) sier om eldre.

«Demens er en av de store omsorgsutfordringene som

melder seg med en økende andel eldre. På sykehjem har om

lag 80 prosent av beboerne demens, og det er tegn til at de

som har plass på sykehjem og lignende institusjoner har et

stadig økende bistandsbehov. Omfanget av ensomhet og

psykiske vansker blant dem som ikke har demens er

betydelig. Spørsmålet er så om de store hjelpebehovene

blir møtt i tilstrekkelig grad.

I en forskningsartikkel beskrives andelen som opplever

smerter og andre plager i de siste dagene av sine liv som

uakseptabelt høy. SSBs funn i denne rapporten om eldre i

sykehjem kan suppleres med funnene til Sandvik m. . i

The Journal of Post-Acute and Long- Term Care Medicine»

20167 . Etter å ha studert nesten 700 pasienter på 47

norske sykehjem nner forskerne at 46 prosent døde med

moderate eller store smerter. Artikkelforfatterne peker på

for få ansatte leger på sykehjem som en mulig årsak til

manglende medisinsk oppfølgning. På 900 sykehjem i

Norge er det 360 legeårsverk. En annen komponent er

omsorgsaktiviteter og aktiviseringstiltak.

I regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet», de neres

aktivitet og fellesskap som en av re satsingsområder for

at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. I

tillegg kommer ernæring, helsehjelp og sammenheng i

tjenestetilbudet.

Eldre personer er spesielt risikoutsatte ved ensomhet.

Eldre som lever alene og er sosialt isolerte, spesielt de med

funksjonsnedsettelse eller kognitiv svikt, har økt risiko for

sykdom, skade og død. Dette kan i høy grad forebygges.

Løsningen er enkel og oppskriften heter «mennesker

trenger mennesker». Både myndigheter og sivilsamfunn

Hva vet vi om situasjonen for eldre i dag?

INGEN TID TIL OMSORG? 2018 | Røde Kors8

5. https://www.rodekors.no/contentassets/
bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/sosial-puls.pdf

6. https://www.rodekors.no/contentassets/
bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/ssb-rapport-om-
humanitare-behov-i-norge.pdf

7. http://www.jamda.com/article/S1525-8610(16)30128-1/abstract

Om besøkstjenesten

• Besøkstjenesten er Røde Kors sin største

aktivitet på omsorgssiden

• Aktiviteten fyller 70 år i 2019

• Nærmere 9.000 frivillige bidrar

• Finnes i ca. 260 kommuner

• Frivillige besøker unge og eldre

• Vi har både aktivitetsgrupper, en-til-en-

besøk og besøksvenner med hund
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8. SSB 2018https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og
publikasjoner/_attachment/359877?_ts=1659e4cdc90
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Utdrag fra  Dette er Norge  SSB 2018 side 38:

Eldrebølge på vei

Vi har nå lenge hørt snakk om eldrebølgen, og i en viss

forstand kan vi si at den allerede er her. Mens det i 1 950

bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, er dagens

andel nesten 1 5. I årene framover, når de store etterkrigs-

kullene blir pensjonister, vil denne andelen øke ytterligere,

Figur 1.9 viser befolkningen delt

inn i aldersgrupper, og det er de

eldste alders- gruppene som

vokser mest framover. Mens alle

alders-gruppene under 70 år har

ganske stabilt antall personer

framover, er det en kraftig økning

blant de over 70, og særlig blant

de eldste av dem. Gruppen som er

80 år og eldre øker fra 220 000 i

dag til nær 700 000 i 2060, som er

mer enn en tredobling.

Figur 1.9 Befolkningen etter alder, registrert 1 980-201 8 og framskrevet 201 9–2060 (MMMM)

Figur 1.10 Større andel eldre.

Folkemengden i re aldersgrupper, registrert 1 980-201 8 og framskrevet 201 9–2060 (MMMM)

til over 1 8 prosent i 2030 og nesten 23 prosent i 2050.

Aldringen forventes å bli mye sterkere i distriktene enn i

byene.



10 INGEN TID TIL OMSORG? 2018 | Røde Kors 

 «Rutinene som man skal gjennom hver 
dag krever for mye tid av personalet 
slik at det blir for lite tid igjen til 
omsorg, nærhet, oppmerksomhet på et 
personlig plan. Blir for mye opp-
bevaring i mine øyne. De ansatte gjør 
så godt de kan, men de hadde fortjent 
mer ressurser så neste-kjærligheten 
hadde fått mer plass på sykehjemmet.»  

– frivillig Oslo
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Hva er de største utfordringene på sykehjem, og finnes 
det noen endringsforslag som vil bedre situasjonen for 
eldre? Erfaringer og refleksjoner fra frivillige fra hele 
landet, utgjør grunnlaget for denne rapporten. 

At det er store ulikheter mellom tilbudet eldre får på 

sykehjem, reflekteres i tilbakemeldingene fra Røde Kors 

sine besøksvenner. I svarene ser vi ulikheter i tilbud selv 

innad i kommuner. I dette kapittelet beskrives 

erfaringene frivillige fra Røde Kors har i møte med eldre 

på sykehjem og institusjoner. Tilbakemeldingene er delt 

inn i fire områder; aktivitet, mat, helse og samarbeid 

med frivilligheten. Under hvert tema beskrives 

tilbakemeldingene frivillige har fra sine møter med 

eldre, samt forslag til endring for å bedre situasjonen. 

Funn og endringsforslag 
– sykehjem 

«Synes jo at de eldre generelt 
sett blir litt lite ivaretatt, men 
skjønner jo at det ligger mye 
kommuneøkonomi og politiske 
beslutninger bak. Man kan 
kanskje ikke forvente at 
institusjonene - med dårlig 
bemanning og ressurser – skal 
kunne bruke mer tid på hver 
enkelt beboer, men med enkle 
midler burde det være mulig å 
få bedret aktivitetsnivået - ikke 
minst mentalt. […]
 – frivillig Hordaland 

3.1. Aktivitet og felleskap

Underernært på kontakt 
En av utfordringene frivillige gir tilbakemelding om er 

at de eldre har for lite sosial kontakt. De beskriver 

sykehjem med TV’n på full styrke og halvsovende eldre. 

Det er lite aktivitet organisert fra sykehjemmet sin side, 

og de gamle blir passive. Eldre på sykehjem sitter mye 

alene. En frivillig fra Hordaland og en frivillig fra 

Telemark beskriver det slik; 

«Passivitet! Jeg besøker om ettermiddagen og eneste 

«aktivitet» er TV....» – frivillig Hordaland

«De ansatte har ikkje tid til å aktiviteter. Den 

aktivitet som blir tilbudt blir av oss frivillige, mange 

ganger går vi frå besøket men en følelse at en skulle 

vert der lenger.» – frivillig Telemark

Anbefalinger

• Legge til rette for at hver beboer blir sett og har 

mulighet for sosial kontakt, gjerne en-til-en, i løpet 

av dagen

• Personale med ansvar for å utvikle og tilpasse faste, 

varierte aktiviteter i løpet av uka

• Ta hverdagen tilbake ved å skape omgivelser og 

opplevelser som minner om et vanlig liv

• Samarbeid med skoler, barnehager, barselsgrupper 

og frivilligheten



12 INGEN TID TIL OMSORG? 2018 | Røde Kors 

Tas ikke hensyn til funksjonsnivå
Det at sykehjemmene ikke tilrettelegger nok for dem 

med lavt funksjonsnivå, og at det heller ikke gjøres nok 

for å tilpasse aktiviteter for dem med høyt 

funksjonsnivå, er en utfordring som går igjen i svarene. 

Ulike grader av demens er utbredt blant eldre på 

sykehjem og mange er tunghørte, mangler språk og ser 

dårlig. De frivillige opplever at dagliglivet på 

institusjonene ikke alltid er tilpasset beboernes 

funksjonsnivå. Det er også et manglende tilbud og lite 

tilrettelegging for de som ikke er demente. En frivillig 

fra Troms og en fra Oslo beskriver det slik; 

«De som er mentalt klar har et altfor begrenset 

tilbud på avdelingen. Stort fokus på sykepleie, ikke 

alltid på trivsel. På det sykehjemmet jeg besøker er 

det ofte bare en som er mentalt klar og har dermed 

ingen å snakke med gjennom store deler av døgnet.» 

– frivillig Troms

«Det er for få på samme funksjonsnivå i avdelingen 

og dermed for få å snakke med for de som er mest 

«oppegående». Det er også for få møtesteder som 

ikke er dominert av brukere med et lavere 

funksjonsnivå. Arrangerte aktiviteter tilpasses 

gjerne hele huset (noe som er vel og bra), men det er 

lite for de som kunne ønske seg mer stimulerende 

aktiviteter. Det er langt fra alle som er demente! » 

– frivillig Telemark

Anbefalinger

• Spørre de eldre selv hva de vil gjøre

• Kartlegge hva den enkelte liker og har likt å holde på 

med. Gjerne i samarbeid med pårørende

• Varierte aktiviteter som er tilpasset ulikt fysisk og 

psykisk funksjonsnivå

• Flere tilgjengelige hjelpemidler

• Bedre tilrettelagt plassering av eldre med tanke på 

funksjonsnivå på ulike avdelinger

Mangel på aktivitet ute 
Det meldes om at det er vanskelig for eldre å komme seg 

ut fra institusjonene, enten det er for å gå en tur, eller 

kjøre rullestol. Noen steder er ikke nødvendige 

hjelpemidler tilgjengelig, andre steder er det ikke 

tilrettelagt for rullestoler. For de som vil gå tur kan 

terrenget rundt sykehjemmet by på utfordringer der det 

er bratte bakker og ingen tilrettelagte, alternative veier. 

Mangel på benker i riktig høyde er også en utfordring. 

Glatte veier med is og snø gjør det vanskeligere å bevege 

seg utendørs om vinteren. En frivillig fra Hordaland, og 

en frivillig fra Rogaland beskriver situasjonen slik;  

«Lite tilrettelagt uteområde for dei som gjerne vil gå 

tur med rullestol eller rullator.» 

– frivillig Hordaland

«Jeg tar beboeren med ut. Det er så vidt jeg forstår 

ingen annen fysisk aktivitet på avdelingen. jeg 

oppfordrer derfor henne til å gå daglig tur i 

korridoren for å mestre den ukentlige turen med 

meg ut. » – frivillig Rogaland

Anbefalinger

• Tilrettelagte turområder i umiddelbar nærhet til 

institusjonen/sykehjemmet

• Lett tilgjengelige hjelpemidler til utlån 

 

3.2. Mat, ernæring og måltidsglede

Ingen god måltidsstund
Det er store variasjoner i beskrivelsen av kvaliteten på, 

og tilretteleggingen rundt, matserveringen på sykehjem. 

Det meldes om kokte grønnsaker og farse av kjøtt eller 

fisk. At maten er grå og kjedelig, og at det er lite 

variasjon og ingen valgfrihet. Middag serveres hver dag, 

men man får ikke velge selv hva man skal ha til middag. 

Bordplasseringer er ofte uavhengig av hvilket funksjons-

nivå de andre eldre har. Mange melder om dårlig tid til å 

spise og for lite tilrettelegging rundt måltidene. 
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Samtidig meldes det også om mat av topp kvalitet og 

god tilrettelegging. 

«[…] Middagen blir servert mellom kl.13.-14., noe 

jeg opplever som feil tidspunkt for beboerne på 

stedet. Dette er en «by-kommune», hvor mange av 

beboerne har hatt jobb og familie, hvor middagen 

normalt ville vært rundt kl. 17-18..» – frivillig 

Akershus

«[…] Lite grønnsaker, lite delikat, kald mat, lite mat 

noen ganger. Virker ikke som personalet legger mye 

vekt på at måltidet skal være en fin stund på dagen. 

Stusslig pålegg!» – frivillig Hedmark

«Variasjon i kost, pålegg. Varm mat må serveres 

varm, ikke lunken. Best om den lages på stedet. 

Lang tid mellom kveldsmat kl. 18 og frokost kl. 9.» 

– frivillig Vest-Adger

Anbefalinger

• Mindre farsemat, mer variasjon og tilbud om sunne 

mellommåltider

• Middagsservering til riktig tidspunkt på døgnet

• Det bør lukte mat når det er tid for middag

• Mulighet til å komme med innspill til meny, samt 

involvering i matlaging for dem som vil og kan 

• Legge til rette for hyggelige fellesmåltider gjennom 

pådekking og gjennomtenkt bordplassering

• Nok personale tilgjengelig til å bistå de som trenger 

hjelp til å spise og drikke

F
oto: Jack F

innigan / U
nsplash
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3.4. Samarbeid med frivilligheten 

Mangel på sømløst samarbeid
Det gis tilbakemelding om mangelfull informasjon både 

til beboere og personalet om aktiviteter som foregår i 

regi av frivilligheten. Det meldes om ansatte som ikke er 

informert, og som ikke bidrar til å motivere til 

deltagelse. Men også gode relasjoner og godt samarbeid 

mellom frivilligheten og institusjonene. 

Tilbakemeldinger fra en frivillig fra Oslo og en fra 

Hordaland illustrerer ulikheten i samarbeidet mellom 

institusjon og frivilligheten; 

«Har alltid blitt møtt med vennlighet av de ansatte 

og kommet godt overens med alle. Veldig flinke 

ansatte der jeg er. Er på to sykehjem. Blir alltid 

spurt om jeg vil ha en kaffekopp med den jeg besøker 

og det gjør det veldig koselig.» – frivillig Oslo

«At de ansatte ikke er tilgjengelig når jeg ønsker å 

spørre om noe, som f.eks. om vi kan gå ut på tur. Jeg 

vil ikke bare gå uten å gi beskjed. […].» – frivillig 

Hordaland

Anbefalinger

• God forankring hos frivilligheten, i ledelsen til 

institusjonen og hos de ansatte

• Faste kontaktpersoner for samarbeid med 

frivilligheten slik at man kan skape gode 

samarbeidsrutiner, bli enige om felles mål og holde 

fokus for aktiviteten

• Personalet er informert om aktiviteten og legger til 

rette for besøk

• Personalet bidrar med å spre informasjon om 

aktivitet og motivere til deltagelse
9. En anbefaling fra en undersøkelse utført av Fylkesmannen i 

Hordaland i 2014 sier at tilgjengeligheten bør være på minst 0,5 
uketimer per beboer. https://www.fylkesmannen.no/
contentassets/c2a7c2e28dd64ea59ec451ed844844da/kartlegging-
sykehjem-2014.pdf

3.3. Helsehjelp

Liten tid til helsesjekk
Det gis tilbakemelding om et stort gjennomtrekk og 

stadig utskifting i personalet, samt varierende 

norskkunnskaper. Det er mange ufaglærte på jobb.  

Det kan ta lang tid før beboerne kommer til 

undersøkelse hos lege og tannlege, og ikke nok fokus på 

helhetlig behandling. Frivillige fra Hordaland, Akershus 

og Oslo beskriver det slik; 

«De ansatte er nesten aldri til stede når det trengs. De 

har ikke tid til å lytte. Noen får for mye (og feil type?) 

smertestillende. I ferier er det ekstra ille.» – frivillig 

Hordaland

«De bekymrer seg for at det kun er en ansvarlig på vakt 

om natta. Det er mulig å tilkalle en lege fra 

naboavdelinga, men det føles ikke trygt nok for de jeg 

har snakka med!» – frivillig Akershus

«Tilgangen på lege synes mangelfull selv om 

betjeningen utvilsom gjør sitt beste for å skaffe 

nødvendig hjelp.» – frivillig Oslo

Anbefalinger

• Faste, lett tilgjengelige sykehjemsleger9

• Nok faglærte, de samme faste ansatte

• Tett oppfølging rundt medisinbruk

• Ansatte må ha tid til å se hele mennesket. 

• Trivsel, psykisk helse og fysisk helse kan henge 

sammen.
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Da Astrid og Marit Elin møttes, var Astrid i dårlig form. Etter at hun har fått seg besøksvenn føler hun seg mye sprekere. 
Foto: Marius Sunde Tvinnereim/ Røde Kors
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«Stadig omskifting av personell i små 
stillinger gjør livet usikkert. De rekker 
såvidt å lære navnet på pleierne, før 
det kommer en ny, fremmed person, 
som de må akseptere innenfor sin 
private sirkel, uten å bli spurt eller 
varslet på forhånd. Det må gjøre noe 
med personellet også, at de aldri 
rekker bli kjent med de som trenger 
omsorg. Det er ikke omsorg å ikke ha 
tid til å snakke med folk.» 

– frivillig Hordaland
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I dette kapittelet beskrives erfaringene frivillige fra Røde 
Kors har i møte med hjemmeboende eldre. Tilbake-
meldingene er delt inn i tre områder; aktivitet, mat og 
helse. For hvert tema beskrives tilbakemeldingene 
frivillige har gitt rundt sine observasjoner i møtet med 
eldre, samt forslag til endring for å bedre situasjonen. 

Funn og endringsforslag 
– hjemmeboende

«Generelt har jeg inntrykk av at 
de eldre som bor i institusjon i 
vår kommune har det bra, men 
vet det er mange hjemmeboende 
som er ensomme.»
– frivillig Vestfold

4.1 Aktivitet og felleskap

Ensomheten
Våre frivillige ser hvordan ensomheten preger mange 

eldre som bor hjemme. De beskriver eldre som føler seg 

alene og som savner å føle seg som en del av samfunnet 

rundt. De har behov for noen å ha hverdagssamtaler 

med. Frivillige fra Østfold, Vestfold og Akershus 

beskriver det slik; 

«Behovet for kontakt er stort. Det er vanskelig å gå 

etter 1 1/2 time.» – frivillig Østfold

«Det trengs mer aktiviteter og fellesskap med andre, 

mange ensomme.» – frivillig Vestfold

«Sier hun sitter mye alene og føler seg ensom.» 

– frivillig Akershus

Anbefalinger

• Mer av den verdifulle praten én-til-én med frivillige

• Hjemmesykepleiere må få satt av tid til samtaler

• Investere mer i teknologi og hjelpemidler slik at 

hjemmesykepleien kan prioritere mer tid til 

samtaler og omsorg

Ikke en del av samfunnet
Etter et langt liv er det mange som opplever å falle 

utenfor samfunnets felleskap når de blir eldre. Frivillige 

gir tilbakemelding om at mange eldre har innholdsløse 

hverdager, helger og uker. Mange steder er det for lite 

variasjon i aktivitetstilbudet og det gis lite informasjon 

om de aktivitetene som finner sted. Aktivitetene er ikke 

alltid tilpasset helsen. Frivillige fra Telemark, Østfold og 

Oslo beskriver det slik; 

«Vanskelig å finne aktiviteter og fellesskap. Klarer 

ikke å finne frem i sosiale medier og avisene lenger. 

Og syns det er vanskelig å møte opp alene for å prøve 

ut tilbudene som finnes.» – frivillig Telemark

«Hun har lite/ ingen tilbud om aktiviteter. Sitter mye 

100-åringen Eline Langvik blir glad hver gang Besøkstjenesten kommer 
med handletrallen. Foto: Heidi Mellingen
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Besøkshunden Peppy (10,5 år) og besøksvenn Fridtjof Backer-Grøndahl besøker Solbakken bo og rehabiliteringssenter i Bærum hver mandag. 
Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors
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inne og kommer seg ikke ut. Hun trenger noen som 

kan gå tur sammen med henne.» – frivillig Østfold

«Mange klarer ikke å gå i trapper, og derfor 

problemer med å komme seg på eldresenteret. 

Selv om de blir hentet hjemme med maxitaxi. 

Andre synes det er for lite aktivitet, og for mange 

«gamle» på eldresenteret. Bare blir sittende der, 

uten å snakke med andre.» – frivillig Oslo

Anbefalinger

• Flere tilpassede og tilrettelagte aktiviteter for eldre

• Flere åpne seniorsenter

• Aktivitetstilbud som tar hensyn til nedsatt hørsel, 

syn og funksjonsnivå

• Tilbud om aktiviteter utenfor seniorsenteret

• Det må være lett tilgjengelig informasjon om 

aktivitetene som finnes

• Boligtyper hvor det tilrettelegges for varierte 

aktiviteter og sosialt samvær

Avhengig av hjelp for å komme seg ut
Flere eldre er helt avhengig av hjelp for å komme seg ut 

av bolig og for å delta i et felleskap. Dette er en 

utfordring mange frivillige møter på; det er vanskelig å 

gå, noen er store og tunge eller har vondt i kroppen, og 

noen mangler motivasjon til å komme seg ut. Ofte er det 

dårlig offentlig kommunikasjon og glatte veier og 

fortauer om vinteren. Frivillige fra Sør-Trøndelag og 

Akershus beskriver det slik;

«De kommer seg ikke ut på egen hånd. 

Lite frisk luft.» – frivillig Sør-Trøndelag

«Brukerne blir sittende altfor mye alene. Mange 

lengter etter frisk luft, men kan ikke gå ut alene.» 

– frivillig Akershus

Anbefalinger

• Økt tilbud om å hentes hjemme

• Vurdere ytterligere reduserte priser og/eller gratis 

transport for de eldre som har behov for det 

• Støtt frivillighetens supplerende tilbud 

• Strø og måk vintertid

• Flere må bidra til å motivere til deltagelse. Det 

gjelder både pårørende, ansatte i helsevesenet  

og frivillige

• Det må bli enklere for de eldre hjemmeboende å få 

raskt vedtak om hjelpemidler som fører til at de 

kommer seg ut på egenhånd

4.2 Mat, ernæring og måltidsglede

Å spise alene
Våre frivillige gir tilbakemelding om flere utfordringer 

knyttet til mat og måltidsglede blant de eldre de 

besøker. Dårlig matlyst, og mat som ikke kommer til 

riktig tid er noen eksempler. Flere observerer også 

ensomhet og savn etter noen å nyte maten sammen 

med. Frivillige fra Telemark og Oslo beskriver det slik;

«De får levert maten og spiser alene. Ikke noe kos og 

fellesskap rundt måltidene.» – frivillig Telemark

«Smerter og angst gir mindre matlyst. Når folk er 

redde og ikke får hjelp, spiser de heller ikke.» 

– frivillig Oslo

«Dessverre så blir tiltakslysten borte. Å spise i 

ensomhet bidrar ikke den største matlysten. Det blir 

ofte den enkleste løsningen. Hører dessverre av og til 

at Biola og Gjende kjeks kan være middag en dag.» 

– frivillig Oslo

Anbefalinger

• Tilby mulighet for å spise and andre, enten frivillige, 

ansatte, eller via andre tilbud10 . 

• En hjemmehjelp med bedre tid og som legger større 

vekt på måltidsituasjoner

 

10. Det finnes gode eksempler på dette allerede. https://www.
fylkesmannen.no/nn/Vestfold/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/
Maltidsvenn/
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4.3 Helsehjelp

Ukjente hjelpere med liten tid
Flere frivillige opplever at eldre mistrives med at det 

kommer ukjente mennesker inn i hjemmet sitt. 

Hjelpere som kommer inn og ut på tidspunkter de ikke 

har oversikt over. Det er vanskelig å kommunisere 

behov, og utfordrende å forstå det som blir 

kommunisert. Frivillige fra Buskerud, Rogaland og 

Vestfold beskriver det slik; 

«Færre mennesker å forholde seg til. De eldre trenger 

tid til å bygge tillit. Det er ikke gjort på de fem 

minuttene hjemmesykepleien er innom. 

De eldre blir usikre.» 

– frivillig Buskerud

«Skiftende pleiere. Han har hatt ca. 130 pleiere fra 

29 land over to år sier han. Han ønsker stabilitet og 

bedre norskkunnskaper.» – frivillig Rogaland

«Mer tid, mer faste personer som kommer og bedre 

norsk språk.» – frivillig Vestfold

Anbefalinger

• Fast personale på hjemmebesøk 

• Egen kontaktperson/primærkontakt man lett kan 

gjøre avtaler med og føle seg trygg på

• Informasjon om når hjemmehjelpen kommer

• Tid til å forstå de eldre, og tid til å gjøre seg forstått

Ensidig kost og ulik evne til å lage mat
Det kan være mange grunner til at maten ikke smaker. 

Ensidig kost kan være én grunn. Det er stor variasjon i 

evne og motivasjon til å lage mat selv. Noen klarer seg 

fint, andre trenger mye hjelp. Frivillige fra Sør-

Trøndelag, Oslo og Akershus opplever det slik; 

«Jeg ser at hun jeg besøker ikke spiser maten 

hjemmesykepleien setter frem. Noen ganger lager 

jeg mat til henne eller varmer på nytt så hun spiser.» 

– frivillig Sør-Trøndelag

«Ensidig kost. Instruksen til hjemmetjenesten går ut 

på å varme mat - ikke tilberede den. Altfor mange 

eldre lever på «Fjordland». Evnen til å føle sult og 

tørst avtar. Og igjen mangler helheten i hjemme-

tjenesten, f.eks. samarbeidet mellom den som gjør 

innkjøpene og den som skal tilberede maten. 

Hjemmeboende eldre som selv kan lage mat, savner 

ofte noen å spise sammen med, og har liten 

appetitt.» – frivillig Oslo

«Avhengig om de har hjelp i huset eller ikke. Et sted 

fikk vedkommende hjelp av privat «daghjelp» til å 

lage ferdig mat. Da spiste hun på bestemte tider. 

Et annet sted kom bare hjemmehjelpen innom, slang 

fra seg medisin, ikke tid til å prate, eller sette maten 

i mikroovnen. Da kan det blir slurv med ernæring 

for vedkommende. Matgleden forsvinner ofte med 

alderen, så de burde spise regelmessig og maten 

burde være fristende.» – frivillig Akershus

Anbefalinger

• Tilby god og næringsrik mat på døra 

• Større valgfrihet 

• Tilby tilpasset kostholdsveiledning 

• Bedre oppfølging rundt kosthold og mer hjelp 

under måltider 

• Komfyrvakt til alle med behov
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Moden masurka. Illustrasjon av Lisa Aisato
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Besøksvenn Inger leser for Elbjørg. Foto: Marius Sunde Tvinnereim/ Røde Kors
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Manglende helsetilbud
Frivillige opplever at tidspress gjør at viktig informasjon 

om helsetilstand glipper. Dårlig tid gjør kommunika-

sjonen ekstra krevende for alle parter. Det meldes om at 

det er vanskelig å komme seg til fastlegen, og for lite 

oppfølgning slik at flere faller mellom to stoler. Frivillige 

fra Hedmark, Troms og Aust-Agder beskriver det slik;

«Min erfaring er så som så, det tar veldig lang tid før 

beboer kommer til undersøkelse hos lege/tannlege.» 

– frivillig Hedmark

«De har ofte sammensatt sykdomsbilde men 

helheten blir sjelden vurdert. Kan medføre 

overmedisinering og manglende samstemming av 

legemidler. Noen har vanskelig for å uttrykke plager, 

f.eks. smerter. Er veldig prisgitt at helsepersonellet 

ser dem og tidlig fanger opp sykdomstegn og 

forverring av tilstand. Dette krever observasjons-

kompetanse og/eller -erfaring. Men det er ofte 

mange ufaglærte på jobb.» – frivillig Rogaland

«[…] Viktig å følge til lege og være med inn. Det er 

ikke lett å huske hva legen sa etterpå, verken for ung 

eller gammel. Lege«timen» går for fort. Eldre som 

ikke møter til time - får regning men ikke hjemme-

besøk, etter en telefon. Ring legen og sei han må ta 

kontakt og gå hjem til pasienten. Koordinering 

mellom lege - hj.syk.pleien, ergoterapeut - 

dusjehjelp. You name it. er ofte over hodet på 

bruker. Til det beste for pasienten sies det. Her kan 

det se ut som at bruker blir behandla som barn eller 

i verste fall som en umyndiggjering.» 

– frivillig Aust-Agder

Anbefalinger

• Gi tilstrekkelig informasjon om medisiner og viktige 

hendelser som påvirker livssituasjonen

• Hjemmehjelpen må ha nok tid til å innhente og gi 

viktig informasjon

• Samordnet helsehjelp og mulighet for hjelp 

hjemme, slik at man ikke må forholde seg til så 

mange ulike fagenheter

• Fastlegebesøk hjemme

• Tettere oppfølging fra helsepersonell

• Tilbud om støtte og hjelp i forkant, under og etter 

helsebesøk 

• Individuell vurdering om det finnes hjelpemidler 

som vil gjøre livet enklere

• Bedre tilbud om treningsveiledning 

Ikke frisk nok, ikke syk nok
Frivillige fra Røde Kors observerer flere eldre med 

skranten helse, men som ikke får plass på eldrehjem. 

Noen vil bo hjemme selv om helsa ikke tillater det, 

andre vil på sykehjem men får ikke plass. Frivillige fra 

Oslo og Hordaland beskriver det slik; 

«Min dame har det nå meget dårlig helsemessig men 

får ikke sykehjemsplass. Hun bo i en «omsorgsbolig». 

Vi avtaler et besøk og jeg reserverer tid. Så skjer det 

inn i mellom at vedkommende er for syk eller på 

sykehus og jeg kan ikke besøke henne likevel. [...]» 

– frivillig Oslo

«Han får fellesskap på et aldershjem to ganger i uka 

nå, og det er flott. Han har også hjemmehjelp to 

ganger daglig. I tillegg til familie og besøksvenn har 

han det ikke så verst, men han er 91, sliten, og burde 

fått plass på aldershjem nå.» – frivillig Hordaland

Anbefalinger

• Det må ikke være opp til pårørende å mase om 

sykehjemsplass – det må være nok plasser 

tilgjengelig, basert på befolkningsframskrivinger i 

kommunen

• Jevnlig vurdering av eldres behov for hjelp og ny 

bosituasjon
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Hvordan kan Røde Kors gjennom erfaringene til våre

besøksvenner bidra til å bedre eldreomsorgen? Dette

spørsmålet la grunnlaget for valgene vi har tatt rundt

formen på spørreundersøkelsen og analysen.

I februar 2018 ble det sendt ut et spørreskjema på e-post

til de 4.830 frivillige besøksvennene som har registrert

e-post adresse i Røde Kors sitt sentrale system. Totalt

har 422 besøksvenner fra alle landets fylker svart. Disse

kommer fra 132 lokalforeninger av totalt 382.

Svarprosenten varierer i de ulike distriktene, uten at det

korrelerer med antallet aktive besøksvenner i Røde Kors

i gitte distrikter.

Kun de som er besøksvenner for eldre ble bedt om å

svare. Dette, samt registrert e-post adresse, var de eneste

utvalgskriteriene. Vi vet derfor ikke om de som har svart

på undersøkelsen har opplevd ere hendelser de

reagerer på enn de som ikke har svart, om de har

sterkere meninger enn andre om hva de ser, eller et

sterkere engasjement for frivilligheten og sin aktivitet.

39 prosent (178) av besvarelsene kom fra besøksvenner

på sykehjem/institusjon. 37 prosent (169) fra besøks-

venner som besøker hjemme, 16 prosent (75) besøker

både på sykehjem/institusjon, mens 8 prosent (38)

utgjør annen aktivitet som for eksempel turgrupper.

I gjennomsnitt brukte respondentene rundt 21 minutter

på besvarelsen.

Besøksvennene registrerte hvilket fylke og lokalforening

de kommer fra, og hva slags type besøksvennaktivitet de

gjør. Det ble spesi sert at navn på institusjon eller

privatpersoner ikke måtte nevnes i besvarelsen. De kk

så følgende spørsmål med åpne svaralternativer:

Om undersøkelsen

Hvilke er de største utfordringene du som

besøksvenn ser når det kommer til aktiviteter

og fellesskap hos den/de du besøker?

Hvilke løsninger vil gjøre hverdagen bedre

for eldre når det kommer til å skape aktivitet

og felleskap?

Hvilke er de største utfordringene du som

besøksvenn ser når det kommer til mat,

ernæring og måltidsglede for den/de du

besøker?

Hvilke løsninger vil gjøre hverdagen bedre

for eldre når det kommer til mat, ernæring og

måltidsglede?

Hvilke er de største utfordringene du som

besøksvenn ser når det kommer til helsehjelp

for den/de du besøker?

Hvilke løsninger vil gjøre hverdagen bedre

for eldre når det kommer til helsehjelp?

Annet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Som spørsmålene viser har vi spurt etter utfordringer og 

forbedringspunkter, i tråd med funnene i Sosial puls 

(2017) om de største humanitære behovene i Norge, og 

ikke etter hvilke områder de opplever fungerer godt. 

Rapportens fokus reflekterer dette. 

Analyse og kategorisering
Svarene på utfordringene ble først kategorisert etter 

hovedtema, (aktiviteter og fellesskap, måltid og 

ernæring, helsehjelp og samarbeid med frivilligheten) 

før de ble delt inn i undertemaer som beskrev essensen i 

tilbakemeldingene, som f.eks. «Ikke frisk nok, ikke syk 

nok» eller «Tas ikke hensyn til funksjonsnivå».

Utfordringene beskrevet i rapporten representerer 

således samlekategorier av flere tilbakemeldinger rundt 

beslektede temaer. Sitatene er valgt ut basert på at de 

skal gi en rikere informasjon og beskrive noen av 

utfordringene som går igjen for hvert undertema. 

Sitatene er respondentenes originalbesvarelse, slik at 

tonen i språket er bevart.

Løsningsforslagene ble kategorisert basert på 

strukturen som forela etter arbeidet med å kategorisere 

utfordringene. Noen av løsningsforslagene har flere 

frivillige foreslått uavhengig av hverandre, andre har 

kun blitt nevnt av en enkeltperson, eller noen få. Målet 

vårt med å spørre etter løsninger på utfordringene 

besøksvennene observerer er å kunne bidra med nye, 

erfaringsnære forslag til hvordan man kan gå frem for å 

bedre eldreomsorgen. Vi har derfor ikke lagt avgjørende 

vekt på hvor mange frivillige som nevner ulike 

løsningsforslag, men heller tatt med forslag, som etter 

en faglig kvalitetssjekk11, kan ha noe for seg på et 

overordnet nivå, i noen kommuner, på noen sykehjem 

eller for noen hjemmeboende. 

11. Forslagene er vurdert av fagpersoner som jobber med eldreomsorg 
i Røde Kors. Fagpersonene har støttet sine vurderinger på 
tilgjengelig forskning på området. 
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I denne rapporten har over 420 frivillige besøksvenner 

fra Røde Kors delt sine erfaringer fra møtet med norsk 

eldreomsorg. Tilbakemeldingene gir grunn til 

bekymring. Eldre får ikke tilfredsstilt grunnleggende 

behov. Det at eldre må leve de siste årene i livet uten 

tilfredsstillende omsorg, aktivitet og helsehjelp er 

uholdbart. Undersøkelsens funn bekrefter at det haster 

med å styrke innsatsen for å avhjelpe disse humanitære 

behovene. 

Samtidig tegner rapporten et bilde av at det er mulig å få 

til endring. Flere av anbefalingene er godt kjent for oss 

som er opptatt av eldreomsorg, samtidig erfarer vi at de 

mange steder ikke blir fulgt opp. Ofte er det små 

justeringer som skal til for å gi store utslag.

Endringsforslag

• Det må settes inn en kraftig innsats mot ensomhet 

blant eldre 

• Flere tilpassede aktiviteter for eldre med ulikt 

funksjonsnivå

Oppsummering

Kapittel 5

• Mer variert og velsmakende mat, samt bedre 

tilrettelegging av måltidene

• Helsevesenet må yte tett, koordinert og tilrettelagt 

oppfølging

• Tilby faste kontaktpersoner og forutsigbarhet i 

tjenestene som gis

• Nasjonale og lokale myndigheter, sykehjemmene og 

andre institusjoner for eldre må legge til rette for et 

bedre samarbeid med frivilligheten  

• Frivilligheten må tilpasse sitt tilbud til de behovene 

som finnes lokalt

Samarbeid for endring
Røde Kors oppfordrer alle med ansvar for landets eldre 

til å spørre seg selv; hvilke grep kan vi ta som gir eldre en 

bedre hverdag? Med små og store bidrag fra det 

offentlige, frivilligheten og lokalsamfunnet kan vi ta 

bedre vare på våre eldre. Både de som er gamle nå, og 

alle dem som blir gamle i årene som kommer. Det må et 

felles samarbeid til for å gi våre eldre et verdig og godt 

tilbud.



á



www.rodekors.no



Til 3.10.18
Fylkestinget i Nordland
Fylkesrådet i Nordland
Salten regionråd
Helgeland regionråd
Sør-Helgeland regionråd
Indre-Helgeland regionråd
Ordførere i Steigen, Hamarøy, Bodø, Gildeskål, Saltdal, Fauske, Meløy, Rødøy, Lurøy, Rana,
Alstadhaug, Vefsnog Brønnøy
Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik
Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø
Samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune

Nei til ekspeditørløse havner i Nordland
- Uttalelse fra næringsforeninger i Salten og på Helgeland

Steigen Næringsforum, Bodø Næringsforum, Fauske Næringsforum, Saltdal Næringsforum,
Gildeskål Næringsforum, Meløy Næringsforum, Ranaregionens Næringsforening, Lurøy
Næringsforum, Alstahaug Næringsforening, Mosjøen Næringsforening og Brønnøy
Næringsforumer alle medlemsorganisasjoner med hovedfokus på næringslivets
rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling. Vi er pådrivere for økt



verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv i våre regioner. Vi er opptatt av å skape de 
beste rammebetingelsene for vårt regionale næringsliv, slik at det kan være bærekraftige og 
bidra til sysselsetting og verdiskaping i privat sektor. 

Nordland Fylkeskommune har gjennomført en omfattende prosess knyttet til ”Nytt 

samferdselskart for Nordland», og i Fylkestingsak 143/2017 ble «Fremtidig ferje- og 
hurtigbåttilbud i Nordland» vedtatt. Næringsforeningene setter stor pris på at Nordland 
fylkeskommune i det fremtidige ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland prioriterer 
næringslivets behov på topp etter lovpålagt skoleskyss, og prioriterer hurtigbåter som også er 
godsførende.  

Samtidig legges det opp til at havner langs Nordlandskysten skal være ekspeditørløse; ref: 
oppslag i AN lørdag 29 september.  Det skisseres en løsning hvor avsenderbedriften skal møte 
opp selv når rutegående båt ligger ved kai. Ved mottak av gods skal så mottakerbedriften 
møte på kai og få varene utlevert av mannskapet ombord. Samferdselsavdelingen ser ut til å 
legge opp til at ekspeditørens rolle skal fjerne, en kritisk viktig rolle som ivaretar tjenester for 
næringslivet når det gjelder avsendelse, oppbevaring og mottak av varer og gods. 
 
Ordningen med ekspeditørfrie havner er innført på Skutvik, og fra 17 september når det 
gjelder Skarstinds anløp på Støtt. I følge uttalelser fra Samferdselsavdelingen i AN lørdag 29. 
september planlegges det at flere godsruter og havner ikke skal ha ekspeditør.   
 
Næringsforeningene er sterkt kritisk til at ingen kommuner, næringslivsforeninger eller andre 
berørte parter er informert i saken. Saken har ikke vært ute på høring, og vi kan heller ikke se 
at det har vært gjort en grundig analyse av konsekvensene for næringslivet og for vare- 
godsflyt i Nordland. 
 
Ekspeditørfrie havner vil skape store utfordringer for næringslivets vare- og godshånderting, 
og dermed også for produktivitet og verdiskaping. Ved innføring av eksepditørfrie havner vil 
godsførende båter kunne frakte gods bare dersom mottakerbedriftene møter opp i hver 
ekspeditørløse havn. Dette p.g.a at godsførende båt er ansvarlig for gods og varer inntil 
overlevering har skjedd hos mottaker (evt. ekspeditør). Hvordan kommunikasjonen om 
leveranser skal foregå mellom avsenderbedrift, godsførende båt og mottakerbedrift er uviss. 
Skal ekspeditørrollen ivaretas av mannskapet?  Hva med gods som leveres ombord og 
mottaker ikke er kontaktbar? Mannskapet ombord har heller ikke under noen omstendighet 
tillatelse eller praktisk mulighet til å ta imot gods på land og sikre dette mot tyveri/ran eller 
uvær mm. Tyngre last som losses på kai trenger også håndtering av truck, løftevogner mm. 
 
Næringsforeningene ser med sterk uro på Nordland Fylkeskommune sine angivelige planer 
for gjennomføring av ekspeditørløse anløp.  Vi mener dette får dramatiske konsekvenser for 
all godshåndtering langs Nordlandskysten og dette vil sterkt berøre alt av næringsliv som 
sender gods fra/til disse ekspeditørfrie havnene. Resultatet vil bli at vare- og godstransporten i 
mange situasjoner vil stoppe helt opp og bryte sammen. Næringsforeningen mener det vil 
være svært uheldig om viktig infrastruktur for næringslivet svekkes på denne måten.  
 
På vegne av næringslivet henstilles det på det sterkeste at havnene har ekspeditører som 
representerer dette kritisk viktige leddet i all vare- og godstrafikk for næringslivet. Det vil 
være vanskelig å få vekst og utvikling i næringslivet langs Nordlandskysten hvis vare - og 
godstransporten hindres på denne måten.  Vi ber om at Nordland Fylkeskommunes følger opp 
sine egne målsetninger om å gi næringslivet høy prioritering i samferdselsspørsmål for å 



kunne utnytte næringspotensialet blant annet innen sjømatnæringer og reiseliv. God 
infrastruktur for vare- og godshåndtering er avgjørende hvis vi skal vi lykkes med en 
bærekraftig næringsutvikling langs kysten i Nordland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Liv Toril Pettersen   Åshild Movik   Mariann Meby  
Sign.     Sign.    Sign. 
Daglig leder    Styreleder   Direktør   
Meløy Næringsforum   Steigen Næringsforum Bodø Næringsforum  
 
 
Nils Ole Steinbakk   Kine Helen Oldervik  Eli Hansen 
Sign.     Sign.    Sign. 
Daglig leder    Styreleder   Styreleder 
Fauske Næringsforum  Gildeskål Næringsforum Lurøy Næringsforum 
 
 
Trine Rimer    Bjørn Larsen   Jan Arild Ellingsen  
Sign.     Sign.    Sign. 
Daglig leder    Daglig leder   Styreleder 
Ranaregionens Næringsforening  Mosjøen Næringsforening Saltdal Næringsforum 
 
 
 
Kalle Tysnes    John-Arne Warhold 
Sign.     Sign. 
Styreleder    Daglig leder 
Alstadhaug Næringsforening  Brønnøys Næringsforum 
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Fra: Jørn Stene på vegne av Ordfører Fauske 
Sendt: 5. oktober 2018 13:24 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: Geir Mikkelsen 
Emne: VS: Brev fra 11 næringsforeninger angående eksepditørløse havner i 

Nordland 
Vedlegg: Brev - nei til ekspeditørløse havner.pdf 
 
Berit. 
Legg inn denne uttalelsen som et referat til kommunestyret. 
Takk. 
 
// Vennlig hilsen Jørn Stene 
Ordfører,  FAUSKE KOMMUNE 
  
Tlf: +47 75 60 40 18  
ordforer@fauske.kommune.no  
http://www.fauske.kommune.no 

 
Fra: Liv Toril Pettersen <meloynaringsforum@gmail.com>  
Sendt: 5. oktober 2018 10:46 
Emne: Brev fra 11 næringsforeninger angående eksepditørløse havner i Nordland 

 

Næringsforeninger i  Salten på på Helgeland er sterkt kritisk til at det legges opp til at havner 

langs Nordlandskysten skal være ekspeditørløse. Saken har ikke vært ute på høring, og det har 

ikke vært gjort en analyse av konsekvensene for næringslivet og for vare- og godsflyt i Nordland. 

Næringsforeningene mener at vare- og godstransporten langs kysten i verste fall kan bryte 

sammen og stopp helt opp hvis ekspeditørfrie havner innføres. Dette vil ha svært uheldige 

konsekvenser for bærekraftig næringsutvikling langs kysten. 

 

Vedlagt er brev med uttalelse fra 11 næringforeninger i Salten og på Helgeland 

 

 

--  

Med vennlig hilsen 

  

Liv Toril Pettersen 

Daglig leder 

Meløy Næringsforum 
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Bevaring av gravminner 
Tilsvar Fauske kommune, brev av 08.05.18, Kjell Eilertsen. ref.  18/10001 
 
Festeavgiften for 2017 er inntektsført med kr.  528 000.- En reduksjon i innkomsten måtte derav 
kompenseres gjennom økte kommunale bevilgninger.  
 
Kirkegården eller gravlunden er som Eilertsen beskriver et sted for sorg, forsoning og refleksjon. 
Den knytter generasjoner til stedet og vitner om livets gang. Kirkegården er derfor også forbundet 
med stedlig identitet og tilhørighet. Neste år er dagens gravminner blitt en del av vår felles historie, 
-den vil videre være et fast punkt for de som vil erindre og de som fortsatt sørger. For mange blir 
derfor gravlunden et viktig sted hvor det skal oppleves godt å komme til.  
 
Ved ny gravlegging i en grav eller gravsted kan det ikke kreves festeavgift i fredningstiden til den 
siste gravlagte. Fredningstiden for fri grav 20 år. Dersom et familiemedlem eller annen nærstående 
benytter samme grav til urne innen fredningstidens utløp, forlenges fritiden automatisk i nye 20, -år 
fra siste gravlegging. Dette er en sterk økende praksis, og man kan anta at inntekten fra festeavgift 
vil avta fremover. I graver etter 1997 kan det gravlegges 8 urner. I graver før 1997, 6 urner. 
 
Handlingsrommet for fellesrådets mandat ligger som referert av Eilertsen i lovverket. I dag følger 
stort sett alle Norges kommuner (med unntak av noen få) praksis med lovhjemlet festeavgift. 
Fauske ligger kostnadsmessig litt i underkant av midten, målt etter landsgjennomsnittet. Årlig 
festeavgift For Fauske er i dag kr. 120.-  Hvor nærliggende kommune tar kr. 270.-  Man kan feste 
en grav årlig, på 5 år, 10 år eller 20 år. Festetiden kan også forlenges dersom graven er holdt i hevd, 
og fornyelse ikke vanskeliggjører en forsvarlig drift av gravplassen. Når festetiden er ute opphører 
festeavgiften. Fester gis anledning til å fjerne gravminne mv. Det som ikke er fjernet innen seks 
måneder etter festetidens utløp tilfaller kirkegården. Dersom fellesrådet overtar ansvaret for 
gravminnet, representerer dette en juridisk og økonomisk forpliktelse. Jordsmonnet på våre 
kirkegårder er av en slik karakter at telen påvirker massene i forskjellige retninger, noe som igjen 
medfører at gravminnene siger eller faller mot bakken. Retting av gravminner er en kontinuerlig 
prosess og derav resurskrevende. Økning av ansvar medfører også flere ressurser. 
 
Fellesrådet har for 4 år siden (26.09.14 sak 008/14) vedtatt at ingen gravminner skal destrueres 
uten forsvarlig gjennomgang representert ved driftsleder, medlem fra soknets menighetsråd og en 
utnevnt representant fra fellesrådet. Som opplysning til saken har vi tilfeller der hjemmelshaver til 
graven har gitt ordre om fjerning. Dette av grunner som ikke handler om privatøkonomi eller 
festeavgift, men for eksempel med bakgrunn i familiære relasjoner.  



Fellesrådet har da ingen juridisk myndighet utover festers vilje dersom gravminnet ikke 
representere en kulturhistorie jf. kulturminneloven og gravferdsloven.   
Sulitjelma historielag v/Kjell Lund Olsen har i brev av 24.05.16 fremmet forslag om gjennomgang 
av kommunens kirkegårder med tanke på en verneplan.  I ovennevnte betraktninger har fellesrådet 
iverksatt forarbeid med verneplan for alle gravminner og kirkegårdene i Fauske kommunen. Asplan 
Viak har vært konsultert sammen med historielagene i Sulitjelma, Fauske og Valnesfjord.  
Wenche Spjelkavik (Sulis) har også sagt seg villig til å bidra. Dette arbeidet er imidlertid satt på 
vent, med bakgrunn av manglende finansiering.  
 
En verneplan har som mål å ivareta gravminner av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi 
(gravferdsloven § 18,3).  Forskriften hjemler at gravplasser som er av en viss alder eller 
representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, eller gir utrykk for en 
interessant personalhistorie, eller er unik kan vedtas å bevares.  Detter er i hovedsak et dekkende 
handlingsrom til å ivareta det lokale særpreg og historie. Det kan derimot i lys av en utvidet praksis 
være krevende for fellesrådet og i tillegg åpne for et forvaltningsmessig skjønn, iht. hvem som er 
«verdige trengende» til å fritas for festeavgift. I følge våre data (ikke helt korrekte) er det i Fauske 
kommune registrert ca. 8 500 graver, -hvor det ikke belastes feste for 3 966 stk. Det er med andre 
ord ikke bare snakk om noen festere som Eilertsen refererer til. Dersom fellesrådet i tillegg skulle 
inneha det juridisk ansvaret for alle disse gravstedene, vil det bli et resurskrevende arbeid å drifte 
gravminnene, med den verdighet som familie og innbyggeren forventer.  
 
Fjerning av ubefestede gravminnene er iht. ovennevnte helt stanset for ca. 3 år siden. En verneplan 
men bred medvirkning av impliserte organisasjoner og sognets medlemmer vil langt på vei 
imøtekomme Kjell Eilertsens initiativ og anmodning. 
 
Fellesrådet foreslår at ovennevnte dagens praksis videreføres til avklaring om økonomisk ytelse 
for verneplan foreligger. Resultatet av forvaltningen til kirkegårder og gravminner er summen av 
politisk vilje, daglig ledelse og fagkompetanse hos de ansatte. Brukere av tjenesten skal fortsatt bli 
godt ivaretatt gjennom god saksbehandling, informasjon og i møte med de ansatte på stedet.   
 
Avslutningsvis må det også nevnes at Fauske kommune er i en meget behagelig situasjon ang. god 
plass på gravfeltene. 
 
 
 
Med hilsen 
For, Fauske kirkelige fellesråd.  
Terje Skogvoll, Kirkeverge 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Terje Skogvoll <terje.skogvoll@fauskekirken.no> 
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Til: Berit Vestvann Johnsen 
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Vedlegg: 00045491.pdf 
 
Hei Berit, her kommer redigert utgave  
 
Mvh.  

For Fauske kirkelige fellesråd 

 
 
Terje Skogvoll 

Daglig leder/kirkeverge 

91793465/75604513 

fellesraad@fauskekirken.no 
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Kjell Lund Olsen

Varamedlemmer:
Karianne Laksosnes mstte for Hilde Dybwad.

Forfall:
flilde Dybwad

Avrige:
Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknltning til sak 32ll 8
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen.
Revisor Barbro Sakariassen, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

3r/r8 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 1 I . september
2018

32fi8 Redegjorelse fra administrasjonen: Overskuddsmasser i forbindelse
med Finneidstraumen bru

33/18 Rapport forvaltningsrevision: Sykefravrrsoppfolgning
34n8 Orienteringer fra revis.jon og sekretariat
35/18 Eventuelt

3l/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 11. september 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 1 I . september 201 8 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 1. september 20'l 8 godkjennes.

32118 Redegiorelse fra administrasjonen: Overskuddsmasser i forbindelse med
Finneidstraumen bru

Kommunalsjef Trond Heimtun motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pi
sporsmil.

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

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

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



33/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefravrrsoppfolgning

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravzersoppfolgning er lorelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefaling.

Omforent forslae:
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraversoppfolgning er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfolgning

av sykemeldte. men at konkret oppfolgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i
samsvar med fastsatte rutiner. Oppfolgningen av den enkelte ansatte skal bringes i

samsvar med rutinene.
4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret miltall

for sykefravrr og tidsfrister for oppfolgning av de sykemeldte.
5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfolgingsplaner og dialogmoter.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravrrsopplolgning er lorelagt kommunestyret i

Fauske og tas 1il etterretning.
2. Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rappo(ens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfolgning

av sykemeldte, men at konkret oppfolgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i
samsvar med fastsatte rutiner. Oppfolgningen av den enkelte ansatte skal bringes i
samsvar med rutinene.

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret m6ltall
for sykefraver og tidsfrister for oppfolgning av de sykemeldte.

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfolgingsplaner og dialogmoter.

34/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Seketariatet orienterte :

r Om dokumenter vedlagt saken, herunder videre prosess etter fylkeskommunens
henvendelse om e slutte seg til Salten kontrollutvalgservice

o Utvalget fikk delt ut kopi av brev til Fauske kommune fra Fylkesmannen i Nordland
datert 14.09.2018: Avslutning av tilsyn med kommunale tjenester til personer med
rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Vedlagt var kopi av kommunens rapport til
fylkesmannen angiende lukking av awik. Kontrollutvalget hadde i mste 31. mai 2018
bedt om kopi av nevnte brev.

. Om status for undersskelser vedr utlysning konsulent, j fi at utvalget i mote I I .

september 201 8 ba om informasjon om saken.



Revisor orienterte:
. 

lalten kommunerevisjon IKS har fitt henvendelse fra Nordland fylkeskommune om
fylkesrevisor kan slutte seg til selskapet. Styret tar stilling til henvendelsen og
eventuell videre utredning i styremote 29. oktober 201 g

o Bemanning: To ansatte gir av med pensjon l. juli 2019. Revisor orienterte om hvilke
planer de har for hindtering av dette.

o Planlagt endring i revisjonen i ftrt oppfotgning av Fauske kontrollutvalg: Revisor
Barbro Sakariassen skal etter hvert overta dette ansvaret.

35/18 Eventuelt

Ett av medlemmene tok opp sporsmal om likhetsprinsippet gielder ved opsjon for kjop av
eiendom, om forskrift om at opsjoner ikke skal benyttes fortsatt gielder.

Ett av medlemmene tok opp sporsmil om arkivsituasjonen i kommunen. Utvalget kommer
tilbake til sak om kommunens arkivfunksjon. I tillegg arkivfunksjonen i Fauna KFI

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Fauske, den 2.1. oktob

Sekretrer for kontrollutvalget
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ØKONOMIMELDING 2/2018 
 
 
Økonomimelding 2/2018 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2018. Den 
økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 2. tertial 2018 samt årsprognose 
for 2018  
 

 
 
 
Tallene per 2. tertial 2018 viser dessverre en ytterligere forverret prognose i forhold til 1. 
tertial. Ved utgangen av 2018 forventes det et merforbruk på 28 mill. kr, en forverring på 4,75 
mill. kr i forhold til 1. tertial der prognose var et merforbruk på 23,25 mill. kr.  
 
Driftsutvikling 2018 
Rådmannen ser en positiv utvikling på driften av enhetene. Totalt sett er den samlede 
prognosen for driftsenhetene forbedret med 1,5 mill. kr sammenlignet med vurderingen som 
ble gjort etter 1. tertial. Spesielt skole har bidratt til dette, mens det viser seg å være mer 
krevende å oppnå samme effekt innenfor helse og omsorg. For enhetene hjemmetjeneste og 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2018 2018 2018 2018 2018

Fast lønn 382 333 501 239 573 932 247 185 087 7 611 156 389 833 501 7 500 000

Overtid 2 898 883 1 932 589 4 344 755 2 412 166 6 500 000        3 601 117

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 29 940 876 19 960 584 33 968 180 14 007 596 49 940 876 20 000 000

Annen lønn 30 123 140 20 082 093 21 225 470 1 143 377 32 123 140 2 000 000

Sosiale utgifter 78 071 732 61 357 946 59 394 027 -1 963 919 80 771 732 2 700 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 109 141 512 72 761 007 81 009 115 8 248 107 117 141 512 8 000 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 73 958 886 51 546 257 54 540 215 2 993 958 77 458 886 3 500 000

Overføringsutgifter 51 400 463 34 266 975 37 144 123 2 877 148 56 400 463 5 000 000

Kjøp av konsesjonskraft 12 401 000 8 267 333 12 034 819 3 767 486 12 401 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 120 000 1 460 760 340 760 1 442 310 -237 690 

Rente og finansutgifter 55 475 351 34 145 659 36 332 773 2 187 114 55 475 351 0

Avsetninger til fond 1 500 000 0 102 805 102 805 4 000 000 2 500 000

Avskrivninger 34 889 021 0 0 0 34 889 021 0

Sum utgifter 863 814 365 545 014 376 588 742 128 43 727 752 918 377 792 54 563 427

Refusjoner syke- og fødselspenger -15 848 645 -10 565 763 -6 778 003 3 787 760 -25 000 000 -9 151 355 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -97 073 074 -74 782 074 -76 013 459 -1 231 385 -101 073 074 -4 000 000 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -59 791 610 -31 618 353 -37 698 646 -6 080 293 -61 791 610 -2 000 000 

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -43 699 846 -22 647 897 -19 268 332 3 379 566 -50 699 846 -7 000 000 

Rammetilskudd -283 736 000 -187 265 760 -185 007 109 2 258 651 -283 736 000 0

Skatt på inntekt og formue -248 958 277 -174 270 794 -159 837 576 14 433 218 -250 958 277 -2 000 000 

Eiendomsskatt -42 550 000 -42 550 000 -43 062 072 -512 072 -43 062 072 -512 072 

Salg av konsesjonskraft -21 200 000 -14 133 333 -12 203 226 1 930 108 -21 200 000 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 0 0 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -5 000 000 -5 000 000 -3 419 809 1 580 191 -3 400 000 1 600 000

Rente og finansinntekter -3 275 000 -1 183 333 -692 347 490 986 -3 275 000 0

Bruk av fond -1 798 110 0 -91 467 -91 467 -5 298 110 -3 500 000 

Motpost avskrivninger -34 889 021 0 0 0 -34 889 021 0

Sum inntekter -863 819 583 -564 017 308 -544 072 046 19 945 262 -890 383 010 -26 563 427 

T O T A L T -5 218 -19 002 932 44 670 082 63 673 014 27 994 782 28 000 000
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institusjon er det forventet et samlet merforbruk på 20 mill. kr, mens de øvrige enhetene 
samlet har et merforbruk på 4,7 mill. kr. Sammenlignet med prognosen etter 1. tertial har 
øvrige enheter dermed redusert merforbruket med 4,5 mill. kr etter 2. tertial.  
 
Rådmannen redegjorde våren 2018 i eget notat til kommunestyret om den alvorlige 
økonomiske situasjonen Fauske kommune nå befinner seg i. I notatet ble det blant annet 
foreslått konkrete tiltak for å redusere bruk av vikarer til et minimum. Til tross for økning i 
sykefraværet, så viser prognosen for vikarutgifter i 2018 en reduksjon på 7,2 mill. kr 
sammenlignet med regnskap 2017. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 er netto 
vikarutgifter redusert med 2,8 mill. kr. Her må det nevnes at den største reduksjonen er 
oppnådd på skolesektor med en reduksjon på 4,3 mill. kr. Men også NAV, barnehager, 
plan/utvikling, kultur og rådmannens stab har reduserte utgifter sammenlignet med samme 
periode 2017. Til sammen har disse enhetene en reduksjon på 5,4 mill. kr. Økte utgifter 
innenfor helse/omsorg bidrar til at samlet reduksjon i netto vikarutgifter utgjør 2,8 mill. kr. 
 
Lønnsoppgjøret for 2018 ga en lønnsvekst på 2,8 %. Dette er høyere enn det som er lagt til 
grunn i budsjettet. Dette betyr at det forventes et merforbruk på fast lønn i 2018. De siste 
årene har situasjonen vært motsatt, noe som har gjort at en har kunnet omdisponere fra fast 
lønn til å dekke deler av merforbruk på variabel lønn. Dette vil ikke være mulig i 2018, og 
derfor blir utfordringen ekstra stor i forhold til forventet merforbruk på variabel lønn. 
 
Fellesutgifter 2018 
Selv om samlet prognose for driften av enhetene er noe lavere sammenlignet med 1. tertial 
er prognosen totalt sett svakere. Dette skyldes mindre inntekter / større utgifter på 
fellesområdene enn det som ble lagt til grunn i økonomimelding 1, og som kommunen i 
svært begrenset grad kan påvirke i løpet av året. Mindre skjønnstilskudd til ressurskrevende 
tjenester, lavere utbytte enn beregnet, større utbetaling til private barnehager, samt 
erstatningsutbetaling barnevern bidrar til dette. 1 mill. kr mer enn beregnet i inntekter fra 
havbruksfond bidrar i positiv retning. I tillegg er det lagt inn et anslag på 2 mill. kr mer i 
skatteinngang enn budsjettert. Dette er basert på tallene for årets åtte første måneder. 
Denne prognosen er usikker og forutsetter at det ikke blir en betydelig nedgang i årets fire 
siste måneder. 
 
Fremtidig økonomisk handlingsrom 
Rådmannen vil de siste månedene av 2018 fortsette å følge opp de tiltakene som ble 
skissert i mars for å begrense forventet merforbruk i 2018. Rådmannen er likevel tydelig på 
at Fauske kommunes økonomiske utfordringer ikke vil bli løst gjennom denne typen tiltak. 
Det er rådmannens klare anbefaling at det må gjennomføres omfattende strukturendringer i 
Fauske kommune for å tilpasse driftsnivå og tjenestetilbud til de inntektene kommunen 
faktisk har. KOSTRA-analysen som Håvard Moe har presentert, viser at kommunens struktur 
og tjenestetilbud ikke er tilpasset den demografiske utviklingen i befolkningen. Tidligere har 
et høyt inntektsnivå gjort det mulig for Fauske kommune å opprettholde en dyr struktur og et 
høyt driftsnivå. Den tiden er nå forbi ettersom kommunens gjeldsbelastning har økt dramatisk 
de senere år og kraftinntektene samtidig har falt. Handlingsrommet som har vært i 
økonomien er «brukt opp» og det er ingen økonomisk fleksibilitet igjen. På kort sikt er det 
positive netto driftsresultat som kan skape nytt økonomisk handlingsrom, og de senere års 
resultater viser at det ikke er mulig med den strukturen og den tjenesteleveransen Fauske 
kommune har i dag.   
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2018  
 

 
 
 

2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS, som igjen 
bygger på anslag i Statsbudsjettet. Hittil i år har skatteinngangen for Fauske kommune ligget 
over budsjett. Det er fortsatt usikkerhet om hvordan utviklingen vil fortsette ut året. I 
prognosen er det lagt inn en merinntekt på 2 mill. kr i forhold til budsjett  
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,3 mill. 
kr over budsjett i 2018. 
 
Utbytte  
Utbytte for 2017 gir en mindreinntekt på 1,6 mill. kr, i forhold til budsjett. Dette skyldes at det 
ikke ble utdelt utbytte for 2017 fra ISE. 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
Refusjon ressurskrevende brukere 
Inntekt forventes å bli i tråd med budsjett. Det er i tillegg søkt om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den ordinære statlige 
tilskuddsordningen. I økonomimelding 1 ble det anslått et tilskudd på ca. 3,5 mill. kr. Dette 
anslaget var dessverre for optimistisk, da innvilgede skjønnsmidler kun ble på 1,25 mill. kr 
gjennom denne søknaden. 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 32,3 mill. kr. 
Opplysninger fra integreringsavdelingen indikerer en forventet mindreinntekt på 1,9 mill. kr i 
forhold til budsjett.  
 
Havbruksfondet 
I følge den siste informasjonen fra Fiskeridirektoratet vil Fauske kommune få utbetalt 4,9 mill. 
kr fra Havbruksfondet. Dette er 1 mill. kr mer enn anslaget i økonomimelding 1/2018.  
 
 

  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk 

/ per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

Fellesområder -573 963 190 -386 887 448 -350 116 464 36 770 984 -565 869 408 3 300 000
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2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det er budsjettert med til sammen 31,5 mill. kr i tilskudd til private barnehager. I følge tallene 
så langt forventes et merforbruk på 2,5 mill. kr på denne posten. 
 
Renteutgifter 
I budsjettet for 2018 er det budsjettert med samme rentenivå som i 2017. Nibor-renten har 
beveget seg noe oppover i 2018 sammenlignet med 2017. I september kom den varslede 
rentehevingen fra Norges Bank. Renten ble da hevet fra 0,5 til 0,75 %. Dette var den første 
rentehevingen siden 2011. Kommunalbanken hvor Fauske kommune har hovedtyngden av 
sine lån har nå fulgt opp med en renteheving på 0,15 prosentpoeng med virkning fra oktober 
2018. Dette får begrenset effekt for 2018, men gir likevel noe høyere rente på lån med 
flytende rente sammenlignet med budsjett. 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2018 kom høsten 2017. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert 
pensjon i kommunens budsjett.   
 
I september 2018 kom oppdatert prognose. Endringen i prognosen fra KLP medfører at den 
betalbare pensjonen blir vesentlig lavere enn opprinnelig prognose. Dette medfører lavere 
utbetaling til KLP, noe som er likviditetsmessig positivt. Regnskapsmessig har det derimot 
ingen betydning fordi lavere betalbar pensjon medfører tilsvarende lavere netto premieavvik. 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

 
 
 
Som det fremgår i tabellen viser de nyeste prognosene at samlet pensjonskostnad i 
regnskapet blir ca. 2,7 mill. kr høyere enn budsjettert.  
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto 
premieavvik budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en 
endring i fordelingen mellom disse områdene. Dette er tatt med i forslag til 
budsjettregulering. 
 

  

Budsjett Ny prognose Endring

2018

PENSJONER KLP FELLESORDNING 50 968 748   40 990 307   -9 978 441    

PENSJON SYKEPLEIERE 7 071 375     7 534 393     463 018        

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -22 432 341 -10 706 395 11 725 946   

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 8 467 153 8 057 367 -409 786       

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 9 194 009     9 194 009     -                 

PREMIEAVVIK SPK -1 391 005 -461 405 929 600        

T O T A L T 51 877 939   54 608 276   2 730 337     
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2018 
 

 
 
 
Prognosen etter 2. tertial viser en noe lavere merforbruk samlet på enhetene, sammenlignet 
med 1. tertial. Dette skyldes forventet bedre resultat innenfor oppvekst og kultur samt 
eiendom, plan og samfunnsutvikling. Samtidig er det dessverre store utfordringer innenfor 
hjemmetjenester der prognosen tilsier en ytterligere forverring sammenlignet med prognose 
etter 1. tertial. 
 

  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 6 340 977    4 864 703    1 476 274-     9 548 309 0

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 6 340 977 4 864 703 -1 476 274 9 548 309 0

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 2018 2018 2018 2018 2018

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling -                 -                 287 675        287 675          

Vei og gatelys 8 418 592 5 572 363 5 715 162 142 798 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 25 055 670 26 034 131 978 461 39 006 995 800 000

Plan og utvikling 7 221 128 4 490 403 3 642 358 -848 045 6 421 128 -800 000 

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 35 118 436 35 679 326 560 889 53 846 715 0

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

4 Oppvekst og kultur 2018 2018 2018 2018 2018

Skole 125 500 989 79 271 158 77 717 837 -1 553 321 125 500 989 0

Barnehage 32 689 898 20 725 699 20 386 402 -339 297 33 389 898 700 000

Barne og familie 52 831 481 34 223 972 35 364 560 1 140 588 54 831 481 2 000 000

Kultur 13 507 864 8 635 965 10 311 597 1 675 632 13 507 864 0

Oppvekst og kultur Felles 1 090 133 687 077 714 139 27 061 1 090 133 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 225 620 365 143 543 871 144 494 535 950 663 228 320 365 2 700 000

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

5 Helse og omsorg 2018 2018 2018 2018 2018

Helse og omsorg felles 8 851 130 5 690 330 5 918 278 227 947 8 851 130 0

Institusjon 80 585 545 51 599 681 56 667 582 5 067 901 88 585 545 8 000 000

Hjemmetjenesten 99 544 619 63 912 584 72 062 628 8 150 043 111 544 619 12 000 000

Fauske storkjøkken 2 948 254 1 852 983 2 234 956 381 973 3 698 254 750 000

Helse 40 730 294 25 883 103 28 740 036 2 856 933 41 230 294 500 000

Nav 22 035 227 14 569 844 14 457 779 -112 064 22 285 227 250 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 254 695 069 163 508 525 180 081 259 16 572 733 276 195 069 21 500 000

T O T A L T 573 957 972 367 884 515 387 370 755 19 486 237 598 657 972 24 700 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Samhandlingsområde Oppvekst og kultur går mot et samlet merforbruk på 2,7 mill. kr. Dette 
er en forbedring i forhold til prognose 1. tertial som indikerte et merforbruk på 5,5 mill. kr.  
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det er gjennomført tiltak som har bidratt til å redusere driftsutgiftene for skole. De tiltak som 
gir størst effekt er reduksjon i antall årsverk både i grunnskolen og voksenopplæringen. 
Skole har fortsatt høye vikarutgifter, men disse er betydelig redusert sammenlignet med 
2017.  
 
En andel av økte vikarutgifter er knyttet til innleie for lærere som har permisjon for å ta 
videreutdanning, noe som kompenseres med refusjoner fra staten to ganger per år. Våren 
2018 utgjorde vikarutgiftene knyttet til videreutdanning 1,35 mill. kr, og for høsten 2018 er det 
beregnet en økt vikarutgift på 1,4 mill. kr knyttet til videreutdanning. Disse utgiftene 
kompenseres delvis. Det jobbes kontinuerlig med å redusere behovet for innleie av vikar i 
skolene. Vikar brukes der det er fare for liv og helse, og der elevene vil stå uten 
undervisningstilbud dersom vikar ikke leies inn.  
 
Så fremt noe utforutsett ikke inntreffer, vil skole holde budsjettrammen som er gitt for 2018, 
og gå i balanse.  
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Følgende tiltak ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2018 og er iverksatt iht. vedtak:  

 Avvikling tilbud om skolefrukt ble iverksatt fra 01.01.2018.  

 Reduksjon i antall klasser, tiltaket ble gjort om i forbindelse med ressurstildeling 
skole, der det isteden for reduksjon i antall klasser ble gjennomført en reduksjon i 
grunnressursen per klasse. Totalt er det tatt ned 6 årsverk i grunnskolene fra 
01.08.2018. 

 Det er innført 4 uker fellesferie på SFO fra sommeren 2018. 

 Fra høsten 2018 er tilbudet ved Fauske voksenopplæring redusert med 2 klasser, fra 
6 til 4 klasser totalt.   

 Avtale der elever fra ungdomsskolen har kunnet benytte kantinen ved Fauske 
videregående skole ble sagt opp fra 01.01.2018.  

 Betalingssatsene for SFO-plass er økt fra skoleåret 2018–2019 med hhv. kr 100,– og 
200,– for sats 1 og sats 2.  

 Det er inngått ny avtale med Sørfold kommune knyttet til kjøp av elevplasser i Sørfold 
for elever bosatt på Rødås. Ny avtale er først gjeldene fra august 2019, og inntil 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

4 Oppvekst og kultur 2018 2018 2018 2018 2018

Skole 125 500 989 79 271 158 77 717 837 -1 553 321 125 500 989 0

Barnehage 32 689 898 20 725 699 20 386 402 -339 297 33 389 898 700 000

Barne og familie 52 831 481 34 223 972 35 364 560 1 140 588 54 831 481 2 000 000

Kultur 13 507 864 8 635 965 10 311 597 1 675 632 13 507 864 0

Oppvekst og kultur Felles 1 090 133 687 077 714 139 27 061 1 090 133 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 225 620 365 143 543 871 144 494 535 950 663 228 320 365 2 700 000
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denne trår i kraft, gjelder dagens avtale. Ny avtale reduserer utgiftene per elevplass 
med 70 % ut fra dagens avtale. 

 Merkantil stilling 50 % ved Sulitjelma skole har stått vakant frem til 31.08.2018. Det er 
gjort et varig nedtrekk, og stillingen er redusert til 20 % fra 1. oktober 2018. 

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enhet barnehage står foran et krevende år med behov for ekstra oppmerksomhet på 
utgiftsnivået. Budsjettdisiplinen er god i enheten og barnehagene drives på et lavt nivå ser en 
på driftspostene. 
 
Utfordringene i 2018 vil i hovedsak dreie seg om følgende områder: 

- Ny pedagognorm med 5 måneders effekt.  
- På grunn av stort barnehageopptak er det behov for utvidelse i Valnesfjord 

barnehage med 11 ekstra plasser. 
 
I tillegg er husleie for Erikstad barnehage underbudsjettert med kr 130 000,- 
 
Totalt er merutgiftene for enhet barnehage beregnet til 1,6 mill. kr. Noe kan dekkes inn over 
budsjettet for spesialpedagogiske tiltak som ligger an til et mindreforbruk. Andre poster som 
kan holdes igjen er vedlikehold av uteområder og vikarbruk. Foreløpige anslag tilsier et 
merforbruk på 0,7 mill. kr ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 

 
Enhet barnehage har følgende tiltak i budsjett 2018: 

1. Reduksjon av vedlikehold uteområder fra kr 400 000,– til kr 200 000,–. Tiltaket er 
gjennomført. 

2. Reduksjon fra 2 til 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Tiltaket er 
gjennomført med tilsetting av kun 1 lærling for inneværende år. 

 
 

3.1.3 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Slik det ser ut vil enheten gå med et merforbruk på ca. 2 mill. kr. I hovedsak kan dette 
forklares med flere kostbare akuttplasseringer i barnevernet og større utbetalinger til 
introduksjonslønn enn beregnet i budsjett. Videre er det økte utgifter til lønn avlastere pga. 
nye regler med krav om fast ansettelse i kommunen. 
 
Kommunen har søkt om skjønnsmidler for dekning av de ekstra uforutsette utgiftene på 
avlastere på 0,8 millioner. Hvis denne søknaden innvilges reduseres merforbruket 
tilsvarende. Det gjennomføres også vakanser på alle avdelinger for å redusere merforbruket. 
Det er også inneværende år iverksatt redusert bruk av avlastning/besøkshjem og fosterhjem. 
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Status tiltak budsjett 2018 
 

 Vakanse 100 % barnevernleder, løst med vakanse i enhetslederstillingen fordi 
barnevernleder er en lovpålagt stilling. 

 Reduksjon av fosterhjem, pt. redusert med 2. 

 Vakanse 100 % saksbehandler PPT, gjennomført fra 01.05.2018. 

 Vakanse 100 % foreldreveileder, ikke gjennomført – eksternt finansiert. 

 Vakanse 20 % helsesøster, gjennomført. 

 Vakanse 20 % barnevernkonsulent, gjennomført. 

 Vakanse 100 % miljøarbeider Flyktningkontor, gjennomført fra 01.10.2018. 
 
 

3.1.4 Kultur 

 
Prognose 31.12.2018 
 
Det forventes at enheten vil gå i balanse ved årets slutt. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Idrettskonsulentstillingen 100 % vakant i 2018 – Gjennomført. 

 50 % stillingsreduksjon ved Kulturskolen – Gjennomført. 

 Stillingsreduksjon Ungdommens hus – Gjennomført 

 Flytting av bibliotek Valnesfjord er påbegynt, men på grunn av utfordringene med nye 
lokaler i den nye skolen så er det inntil videre ikke bibliotekdrift. 

 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Helse og omsorg vil i 2018 ha et merforbruk på 21,5 mill. kr knyttet til merforbruk av personell 
i hjemmetjenesten og i institusjonsdriften, samt merforbruk i sosialhjelpsområdet og 
budsjettekniske årsaker for enhet Helse. 
 
Hovedårsakene til merforbruket innen pleie- og omsorgsområdet er manglende kapasitet 
grunnet ineffektive systemer/strukturer, kompetansemangler og derigjennom liten kapasitet i 
de hjemmebaserte tjenestene. Manglende kapasitet i hjemmebaserte tjenester gir for det 
første et betydelig fall i fysisk og kognitivt funksjonsnivå hos mottakere av tjenestene, økt 
bruk av personell i tillegg til et unødig økt press på sykehjemsplasser. 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

5 Helse og omsorg 2018 2018 2018 2018 2018

Helse og omsorg felles 8 851 130 5 690 330 5 918 278 227 947 8 851 130 0

Institusjon 80 585 545 51 599 681 56 667 582 5 067 901 88 585 545 8 000 000

Hjemmetjenesten 99 544 619 63 912 584 72 062 628 8 150 043 111 544 619 12 000 000

Fauske storkjøkken 2 948 254 1 852 983 2 234 956 381 973 3 698 254 750 000

Helse 40 730 294 25 883 103 28 740 036 2 856 933 41 230 294 500 000

Nav 22 035 227 14 569 844 14 457 779 -112 064 22 285 227 250 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 254 695 069 163 508 525 180 081 259 16 572 733 276 195 069 21 500 000
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Det er ikke mulig å minke merforbruket i et slikt omfang uten betydelige endringer i 
prioriteringer, tjenestesammensetning, oppfølging, planlegging, forvaltningspraksis, 
utviklings- og kvalitetsarbeidet samt driften. 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Ubalansen i driften til institusjonsområdet har vært lik driften i 2017. Det samlede 
merforbruket er beregnet til ca. 8 mill. kr ved årets slutt. Hovedforklaringen til ubalansen er i 
hovedsak knyttet til personellutgifter. 
 
Det er spesielt fire forhold som øker personellutgiftene: 

1. Bruk av eksterne vikarer med riktig kompetanse i krevende perioder som høytid og 
ferier. 

2. Ressurskrevende pasienter som krever økt bemanning.  
3. Uhensiktsmessig bygningsmasse forsterker behovet for ekstra personell, særlig ved 

uro, utagering og krevende beboere/pasienter. 
4. Uhensiktsmessige bemanningsstrukturer, avdelingsstørrelser og andre strukturelle 

forhold som medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid. Det er et stort antall 
vakante helgestillinger. Økt innleie legger et ytterligere press på en knapp og 
underdimensjonert administrativ struktur som kunne ha vært brukt på en betydelig 
bedre måte. I tillegg må somatiske langtidssenger brukes til korttidsopphold da det er 
manglende kapasitet på posthospitale tjenester.  

 
Det er svikt på inntektssiden på grunn av at det stadig må etableres korttidsplasser i 
langtidsavdeling. Det er også merforbruk på matvarebudsjettet og medikamentbudsjettet. 
 
Enheten har et merforbruk på 3,7 mill. kr i innleie eksterne vikarer. Det er nødvendig med 
fortsatt innleie av eksterne vikarer på institusjon ut året for å få driften til å gå rundt. Dette på 
grunn av ferieavvikling, helligdagsturnus, sykefravær på spesielt sykepleierstillinger og 
vakante helgestillinger. Bemanningskontorets funksjon er borte og det har ført til at det er 
kommet ytterligere merarbeid på avdelingslederne.  
 
Nye arbeidstidsordninger er ikke implementert. Disse er satt på vent i forbindelse med 
arbeidet om ny struktur i «Framtidas Fauske».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Bemanningskontoret er lagt ned iht. budsjettvedtaket.  

 

 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Hjemmetjenesten forventer et merforbruk i størrelsesorden 12 mill. kr i 2018. Enheten har 
store utfordringer både i forhold til økte krav på leveranser og bemanning. 
 
Det er svært vanskelig å skaffe kvalifiserte fagfolk lokalt, det gjelder både helsefagarbeidere 
og sykepleiere. At dette ikke er faste stillinger forsterker problemet, og resultatet er da at 
man må leie inn kvalifisert personell gjennom eksterne vikarbyrå. Dette er en svært kortsiktig 
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og dyr løsning. Den demografiske utviklingen tilsier at hjemmebaserte tjenester må styrkes 
for å kunne møte dette behovet.  
 
Mangelen på tilrettelagte plasser for personer med demensdiagnoser gjør at 
korttidsavdelingen blir brukt som ventested for personer som venter på langtidsplass ved en 
skjermet enhet. Avdelingen har hatt opptil 5 pasienter samtidig som er i en slik situasjon. 
Enkelte har måttet vente i flere måneder. Kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter 
som har behov for korttidsopphold og pasienter med et rehabiliteringsbehov reduseres da 
betydelig. 
 
Det er 33 leiligheter i Helsetunet 11 borettslag. Flere av beboerne der har svært store 
bistandsbehov, og det leies inn 2 dagvakter og 1 aftenvakt daglig for å kunne dekke behovet 
for bistand i forhold til den enkeltes vedtak. Dette tilsvarer 4,2 årsverk. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Paviljong 3 er avviklet i tråd med vedtak. 

 Grunnbemanning er økt med 1 mill. kr i tråd med vedtak. 
 
 

3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det er estimert et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr i 2018 så fremt intet uforutsett oppstår. 
Avviket forklares med følgende: 

 Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. 

tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset. Det vil si at kommunen har tre istedenfor 

to turnuskandidater i denne perioden. Dette igjen medfører at det må inn ekstra 

hjelpepersonell i 6 måneder for å opprettholde normen på antall hjelpepersonell per 

lege. 

 De kommunale legene er på tur ut i spesialistutdanning med en varighet på 1 år. 
Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig legetjeneste i 
Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale legekontorene 
ved å sende stadig mer komplekse tilfeller tilbake til kommunen, pasientene er 
utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet. 

 Ved en inkurie har en ansatt i rus- og psykiskhelsetjeneste falt ut ved budsjetteringen. 

Dette vil gi seg utslag i at fast lønn vil ligge noe høyt i denne tjenesten.  

Da merforbruket i all hovedsak vil ligge inn under legetjenestens budsjetter, har vi få 
virkemidler for å komme i balanse. De andre avdelingene i enhet Helse har marginale 
budsjetter som i stor grad blir overholdt. 
 

Status tiltak budsjett 2018 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2018. 
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3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det har vært en positiv utvikling med lavere sosialhjelpsutbetalinger. Dersom tendensen 
vedvarer er det realistisk med et merforbruk lavere enn 0,5 mill. kr. 
 
Arbeidsmarkedet er godt og omorganisering av enheten har ført til tettere oppfølging. Flere 
personer er i arbeidsrettet aktivitet, men språkutfordringer for flyktninger og høye 
bokostnader skaper utfordringer.  
 
Antallet passive mottakere av sosialhjelp er så langt i 2018 redusert. Dette betyr at flere er i 
jobb eller en arbeidsrettet aktivitet. Sammenlignet med andre tertial i 2017 er det en 
reduksjon på 17 mottakere av sosialhjelp. På tross av økning i støtte til husleie er de totale 
utbetalinger av sosialhjelp redusert med 0,2 mill. kr sammenlignet med 2017.  
 
Ordningen med moderasjon i foreldrebetaling for barnehageplass virker positivt og har ført til 
redusert behov for sosialhjelp.   
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Veiledende norm for utmåling av sosialhjelp er ikke økt for 2018. jf. budsjettvedtak. 

 60 % saksbehandlerressurs er holdt vakant. 
 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt et meget hektisk 2018. 
Utviklingen siden økonomimelding 1 har fortsatt med stor aktivitet gjennom vår/sommer 
2018.  
 
Det har vært krevende både med stor aktivitet, en del sykefravær, samtidig med stor 
investeringshastighet. Likevel har det vært stor fokus på utgifter og kontroll, noe som har 
vært tema på alle avdelings- og enhetsledermøter. Det er likevel å bemerke at det drives på 
et absolutt sparebluss, og drift og vedlikehold på enhet VVA og Fauske kommunale 
eiendommer er skadelidende av dette. Det er kun absolutt nødvendig aktivitet som utføres 
med de midlene som er tilgjengelig, og det kan betegnes som verdireduserende vedlikehold 
på begge de to nevnte enheter.  
 
Plan og byggesak har også hatt en stor utfordring med et aktivitetsnivå som ligger ekstremt 
høyt, med noe sykefravær og etterslep som en stor faktor. 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 2018 2018 2018 2018 2018

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling -                 -                 287 675        287 675          

Vei og gatelys 8 418 592 5 572 363 5 715 162 142 798 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 25 055 670 26 034 131 978 461 39 006 995 800 000

Plan og utvikling 7 221 128 4 490 403 3 642 358 -848 045 6 421 128 -800 000 

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 35 118 436 35 679 326 560 889 53 846 715 0
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Fauske kommune har helt tydelig kommet inn i en meget positiv periode med satsing på 
bolig- og leilighetsbygging, samt nyetablering og utvikling av næringsaktivitet, noe som 
utelukkende er bra, men det kreves med det også ressurser som kan ivareta en profesjonell 
saksbehandling for å kunne ivareta samfunnets krav. Planverkets rulleringer, løpende 
byggesaker, regulerings- og fradelingssaker osv. krever mye ressurser tilgjengelig for å 
løses.  
 
Når det gjelder økonomi sees samhandlingsområdet under ett. Enhet VVA og Plan og 
utvikling ser ut til å gå i balanse eller lite mindreforbruk, mens Fauske kommunale 
eiendommer vil sannsynlig havne med noe merforbruk. Dog ser samhandlingsområdet 
eiendom, plan og samfunnsutvikling ut til å havne på budsjett eller like under ved årets slutt.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer mht. utgifter for tredje tertialperiode forventer enhet 
VVA å levere regnskapet ved årets slutt tilnærmet i balanse. Dette under forutsetning at 
brøyteutgiftene resten av året forløper seg normalt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2018 

 
Prognose per 2. tertial tilsier et merforbruk på enheten i størrelsesorden 0,8 mill. kr. Enheten 
har gjennomført reduksjoner i antall stillinger, blant annet på renhold og vaktmestertjenesten 
med bakgrunn i at det ble innført bruk av smartere metoder og bruk av renholdsprogram. 
Noe av utgangspunktet for reduksjon har også vært å redusere antall kvadratmeter, men 
utviklingen har gått motsatt vei. Åpning av Sagatun, samt nye skoler med større areal og mer 
teknisk drift, har ført til utfordringer i forhold til å løse oppgavene innenfor budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten forventer et mindreforbruk rundt 0,8 mill. kr. Dette har sin årsak i at noen større 
byggeprosjekter har gitt merinntekter på byggesak, samt at det har vært behandlet flere 
større private reguleringsplaner som har økt inntektene.  
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Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak er gjennomført iht. budsjett. 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres forventes det balanse ved årets slutt. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 565 000,–. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Stort avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-
avdeling ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på 
slutten av året. Implementering av regelverket knyttet til GDPR har medført ressursbruk som 
ikke var budsjettert. På grunn av en feilbudsjettering når det gjelder lønn til tillitsvalgte samt 
større fellesutgifter både når det gjelder lisenser og porto tilsier prognosen et merforbruk på 
rundt 0,5 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Vakanse 52 % av folkehelserådgiverstilling – Iverksatt. 

 Kutt leasingavtale bil – Iverksatt. 

 Kutt i konsulenttjenester – Iverksatt. 

 Kutt i reiseutgifter – Iverksatt. 
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 6 340 977    4 864 703    1 476 274-     9 548 309 0

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 6 340 977 4 864 703 -1 476 274 9 548 309 0

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2 Administrasjon 2018 2018 2018 2018 2018

Rådmann stab 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000
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3.6 Sykefravær 
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2018 vs. 2. tertial 2017 

 
 
 
Vi ser en negativ utvikling med tanke på sykefraværet for perioden januar t.o.m. august i 
Fauske kommune sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2017: 8,1 % 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2018: 8,5 %  
 
I januar ser vi en økning på 0,5 %, i februar har vi en reduksjon på 1 %, mens i april ser vi 
økning på 0,8 %. I mai har vi en reduksjon på 0,7 %, mens vi i juni, juli og august har en 
økning på henholdsvis 1 %, 1,6 % og 1 %. I sommermånedene i 2017 var sykefraværet 
svært lavt, noe som preger den totale sykefraværsprosenten for 2. tertial. I 2018 har 
sykefraværet i sommermånedene vært mer tilnærmet foregående år (2014–2016). 
 
Korttidsfraværet er økt med 0,1 %, mens langtidsfraværet har økt med 0,4 % 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
            2017          2018      Endring 

 Helse og omsorg:                   8,2 %         8,7 %         +  0,5 % 

 Oppvekst/kultur:             8,2 %         8,5 %         +  0,3 %  

 Rådmannens stab:        7,5 %         4,8 %       -  2,7 % 

 Eiendom, plan og samfunnsutvikling:      7,5 %         9,6 %         + 2,1 % 
 
Rådmannens stab kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Helse og omsorg og Oppvekst og 
kultur har hatt en økning, det sammen har Eiendom, plan og samfunnsutvikling.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2017 10,2 % 11,3 % 9,2 % 8,0 % 9,3 % 7,3 % 4,8 % 4,8 %

2018 10,7 % 10,3 % 9,2 % 8,8 % 8,6 % 8,3 % 6,4 % 5,8 %
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Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger, og det 
jobbes aktivt med dette i enhetene. Fauske kommune har høyt fokus på HMS-arbeidet som 
et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende arbeidsplasser.  
 

4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Som beskrevet i økonomimelding 1/2018 finnes det ikke tilgjengelige reserver i form av 
disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2018. De 
budsjettreguleringer som foreslås er reguleringer som har til hensikt å minimere avviket 
mellom de enkelte kontogrupper i forhold til kjente endringer i forhold til opprinnelig budsjett. 
 

 
 
 

5.0 Investeringer 
 
I sak 068/18 i juni fikk kommunestyret status/fremdrift for investeringer i 2018. Nedenfor 
følger en kortfattet oversikt over endringer i investeringsprosjektene fra juni til oktober.  
 
Valnesfjord Skole  
Ny planlagt åpningsdato innen 21.12.2018. 
 
Trafikkprosjektet 
Det gjenstår utførelse av tiltak gangveg ved Idrettshallen samt merking av 
fotgjengeroverganger. Forventet ferdig primo 2019.  
 
Finneid Skole – Uteområde 
Ferdigstilles til budsjettsum i oktober 2018. 
 
Farvikbekken 
Forventet oppstart november 2018. 
 
Helsebygg Buen 
Ferdig innen 31.12.2018.  
 
Underetasje Helsetunet, ombygging 
Nylig oppstart. Forventes ferdig mai 2019, ekstra låneopptak og disponering av midler fra 
ubrukte lånemidler. 
 

D Premieavvik KLP Felles 9 025 000

D Premieavvik SPK Felles 930 000

K Amortisering KLP Felles -410 000          

K Pensjon drift enheter -9 545 000 

K Ref. sykepenger -9 000 000       

D Lønn/vikarutgifter/overtid 9 000 000        

K Skatt på inntekt og formue -3 000 000       

K Statstilskudd -3 000 000       

D Aksjeutbytte 1 600 000        

D Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 2 500 000        

D Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod. 1 900 000        
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Rådhuset, teknisk entreprise, ventilasjon, varme og elektro 
Forventet ferdig i løpet av februar 2019. 
 
Erikstad barnehage/skole 
Igangsatte utvendige arbeider. Innvendig arbeid startes innen kort tid. Ekstra tilførte 
lånemidler fra «forsterkede vedlikeholdsmidler». Ferdig juni 2019. 
 
Tareveien 18 
Ferdigstilt og overlevert. 
 
Sulitjelma skole/barnehage 
Ferdigstilt og overlevert. 
 
Myrveien 15 
Forventes avklaring i forhold til videre oppstart av prosjektet. Alle vurderinger som fremkom 
av detaljreguleringen er utført. Forventes oppstart i 2019. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2018  

 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene (Vestmyra og Valnesfjord 
skole) ferdigstilles, forverres likviditeten tilsvarende.  
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Likviditetsbudsjett for 2018 er korrigert for endelige tall for 2017, samt videreførte 
investeringsprosjekter budsjettert i 2017. I møte 27.09.2018, sak 085/18, sluttet 
kommunestyret seg til rådmannens anbefaling om at kommunen skal selge seg ut av aktiv 
forvaltning. Dette vil styrke driftslikviditeten med rundt 63 mill. kr ut fra dagens verdi på 
porteføljen. 
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 
Sparebank 1 Kapitalforvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 10 
og figur 3 og 4. 
 
Tabell 10 – Oversikt kapitalplasseringer 
 

Plassering 31.12.2017 
Jan 
2018 

Feb 
2018 

Mars 
2018 

April 
2018 

Mai 2018 
Juni 
2018 

Juli 2018 
Aug 
2018 

Hjemfallsfond Plassering Pareto 30 995 30 900 31 172 30 999 31 751 31 962 32 104 32 479 32 606 

Hjemfallsfond Plassering SB1 
Forvaltning 

29 753 29 634 29 607 29 345 29 333 30 104 30 092 30 385 30 810 

Utvikling samlet portefølje 60 748 60 534 60 779 60 344 61 084 62 066 62 196 62 864 63 416 

 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2018 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og 
Pareto høyrente.  
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 
ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet 
risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som 
forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper 
med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20–30 av dem. Viktige utvalgskriterier er 
solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. 
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Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å 
gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i 
hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige 
durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av 
egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 
 
 
Tabell 11 – Vektingen mellom de to fondene  

 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Kapitalforvaltning 2018  
 

 
 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 31.08.2018 er vektingen 
mellom de ulike produktene som vist i tabell 12. 
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Tabell 12 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 
avkastning. Per 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,66 mill. kr sammenlignet 
med 31.12.2017.  
 
Som nevnt under pkt. 6.1 er det bestemt at kommunen skal selge seg ut av aktiv forvaltning. 
Dette betyr at verdien av plasseringene vil bli utbetalt til bankkonto og dermed gjøres 
tilgjengelig som styrking av driftslikviditeten. 
 
 

6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 2 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 13 – Fordeling av gjelden per 31. august 2018 
 

  Opprinnelig 
lånebeløp 

Restgjeld etter 
termin 

Gjeldende 
rente 

Rentetype / 
Margin 

Fastrente 
utløpsdato 

Sluttdato 

Total 1 469 382 635 1 211 972 990 1,7838%       

3 mnd. Nibor 425 057 000 406 301 580 1,6643%       

KBN-20120611 64 457 000 60 159 880 1,6100% 0,6000%   22.12.2042 

KBN-20130740 62 900 000 60 803 330 1,6200% 0,6000%   21.12.2043 

KBN-20160103 148 850 000 142 213 370 1,6400% 0,6000%   28.02.2056 

KLP 2016 148 850 000 143 125 000 1,7300% 0,7000%   25.02.2056 

              

Fastrente 707 760 635 522 730 230 1,9145%       

KBN-20090330 277 744 635 121 527 770 1,9800%   02.03.2022 03.06.2031 

KBN-20150082 47 540 000 43 380 180 1,9600%   23.02.2022 23.02.2055 

KBN-20150083 153 300 000 139 886 180 1,9600%   23.02.2022 23.02.2055 

KBN-20150084 57 780 000 50 825 000 1,9700%   03.03.2022 03.03.2042 

KBN-20170235 171 396 000 167 111 100 1,8000%   20.04.2020 24.04.2057 

P.t. rente 336 565 000 201 058 680 1,7197%       

KBN-20100403 72 800 000 53 386 720 1,7512%    16.07.2040 

KBN-20110740 100 000 000 65 789 460 1,7188%    06.12.2030 

KBN-20180207 81 882 500 81 882 500 1,7000%    04.06.2058 

KLP 2018 81 882 500 81 882 500 1,7000%     14.02.2058 
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Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR 2. tertial 2018.  
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Ressurstildelingsmodell skole 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med skoleåret 
2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut fra en 
fådelt modell.  
 

 
Vedlegg: 
21.10.2018 Vedlegg 1) Forskrift lærernorm 1394209 

21.10.2018 Vedlegg 2) Informasjon til kommunene om lærernormen 1394210 

21.10.2018 Vedlegg 3) SFS 2213 1394211 

21.10.2018 Vedlegg 4) Utkast Fauskemodellen ressursfordeling 2019-2020 til 
behandling 

1394212 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune bruker mye ressurser knyttet til skole, og erfaringstall fra GSI og SSB viser nedgang i 
elevtallet, og med det reduseres rammeoverføringen til kommunen. Vi har ikke redusert kostnadene 
knyttet til skole i takt med nedgangen i elevtallet, slik at den gjennomsnittlige kostnaden pr elev har økt 
år for år. Netto driftsutgifter pr barn 6-15 år ligger høyere enn sammenlignbare kommuner og landet 
forøvrig.  
 
Ressursene til skole har de siste årene vært tildelt ut fra ulike modeller. Ser man ressursbruken opp mot 
Kostratall, så har ikke tildelingen i stor nok grad tatt høyde for nedgangen i elevtall og variable 
gruppestørrelser. Med dette som bakteppe er det utarbeidet forslag til ny ressursfordelingsmodell. 
Modellen er gjennomgått med rektorene og hovedtillitsvalgte. Det har ikke vært gjennomført 
høringsrunde i organisasjon knyttet til ny modell, grunngitt i at rammer og ressurser vedtas politisk.  
 
Saksopplysninger: 
 
Innledning:  
 
Det er utarbeidet forslag til ny ressursfordelingsmodell som skal sikre et godt arbeidsgrunnlag for 
tildelingen. Fordeling av ressurser skal gjøres etter objektive kriterier som er kjent for både ansatte, 
skoleledere og skoleeier. Det er forsøkt å lage en modell som skal være enkel å forstå og bruke. 
Modellen skal være etterprøvbar. Modellen skal bidra til en gjennomsiktig og forutsigbar tildeling ut fra 
vedtatte kriterier innenfor den rammen som er til rådighet.  
 
Ved beregning og tildeling av ressurser til skole må man ta hensyn til følgende:  



 
· Opplæringsloven 
· Forskrift til opplæringsloven 
· SFS 2213 – sentral forbundsvis avtale gjeldende for undervisningspersonalet  
· Gjeldende læreplaner  
· Gjeldende hovedavtale   
· Eventuelt lokalt fastsatte retningslinjer  

 
Statlige føringer for ressurstildelingen:  
 
Opplæringsloven med forskrifter gir retningslinjer og forventninger til både ressurstildeling og 
organisering av grunnskoletilbudet i kommunen. På enkelte områder er det nasjonale føringer for 
organiseringen, og disse områdene må ivaretas ved beregning og tildeling av ressurser til grunnskolene. 
 
Lærernormen: 
I behandling av statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt innføring av lærer-norm i grunnskolen. Forskrift 
knyttet til lærer-norm ble vedtatt i juni 2018. Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på 
hoved-trinnene, men organiseringen av selve undervisningen er opp til skolen. Det er presisert at det 
skal være en lærer-norm, og ikke en voksennorm. Normen er definert som gruppestørrelse 2 og regnes 
forenklet ut ved å finne antallet elevtimer i ordinær undervisning dividert med antall ordinære 
undervisningstimer. Fra skoleåret 2019/20 er den gjennomsnittlige gruppestørrelsen/normtallet fastsatt 
til 15 elever på 1.-4.trinn og 20 elever på 5.-10.trinn pr lærer.  
(Forskrift til opplæringsloven kapittel 14A. Krav til forholdstal mellom lærarar og elevar i grunnskolen) 
 
For å sikre at lærer-normen ikke blir en voksennorm er det meldt ut til kommunene at det må 
budsjettere med midler til det antallet lærere de trenger, og stillingene må lyses ut minst en gang i 
halvåret dersom normkravet ikke er oppfylt ved skoleårets begynnelse. Dersom en kvalifisert lærer 
søker må de ansette. Unntaksmuligheten for å tilsette ufaglærte er åpen kun frem til januar 
2020. Unntaket er smalt og det er forventer at det blir brukt unntaksvis. Kommunene må planlegge godt 
for å ansette nok lærere, og lyse ut nye lærerstillinger ved behov. 
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-innforing-av-larernorm-i-grunnskolen/id2606134/ 
 
Opplæringslovens krav til tilpasset opplæring og tidlig innsats § 1-3 og § 1-4  
På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i 
lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon 
blir nådd. Det stilles også krav om tilpasset opplæring j.fr. § 1-3.  
 
Spesialundervisning:  
Når en elev ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har eleven 
rett til spesialundervisning etter reglene i kapittel 5 i opplæringsloven.  
 
Norsk som andrespråk:  
Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt 
norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlig opplæring i 
skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig 
fagopplæring eller begge deler. J.fr. opplæringsloven § 2-8 
 
Avtalefestede faktorer som påvirker ressurstildelingen:  
 
Livsfasetiltak (SFS 2213 punkt 6):  
Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-innforing-av-larernorm-i-grunnskolen/id2606134/


yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Den samme reduksjon har lærere rett til det 
kalenderåret de fyller 57 år.  Fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år, har lærere har 
rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % 
 
Byrdefullressurs (SFS 2213 punkt 7):  
Det skal settes av en ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsatt til 
2 årsrammetimer (klokketimer) per elev ved den enkelte grunnskole.  
Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens 
og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall 
undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke 
personaltettheten og derved tilpasse fordeling av undervisningsoppgaver. 
 
Kontaktlærer (SFS 2213 punkt 7):  
Kontaktlærere får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5 årsrammetimer 
(klokketimer).  Kontaktlærer for elevråd har også krav på reduksjon i årsrammen til undervisning, men 
her skal omfanget fastsettes lokalt. Kravet til kontaktlærer fremkommer av opplæringsloven § 8-2, og 
for elevrådet § 11-2.  
 
Rådgiver/sosiallærerressurs (SFS 2213 punkt 7.2):  
Det avsettes 57 årsrammetimer (klokketimer) pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. 
Ressursen skal brukes til blant annet sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning, kontaktlærer elevråd og 
eventuelt andre lokalt opprettede funksjoner.  
Retten til rådgivertjenesten fremkommer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22.  
 
Ledelsesressurs (SFS 2213 punkt 8):  
Kommunen/fylkeskommunen fastsetter, etter drøfting, samlet ledelsesressurs ved den enkelte skole. I 
utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum. Ved nye skoler 
eller ved større endringer i elevtall/undervisningsomfang eller andre vesentlige driftsmessige forhold, 
fastsettes ledelsesressursen med utgangspunkt i sammenlignbare skoler. 
 
Oppbygging av ny ressurstildelingsmodell for Fauskeskolen:  
 
Modellen tar utgangspunkt i antall elever og klasser. Ut fra dette beregnes en grunnressurs ut fra 
prinsippet; en lærer pr klasse pr undervisningstime. Ved beregning tas det utgangspunkt i gjeldene fag 
og timefordelingsplan for skolene i Fauske. Det beregnes ekstra kontaktlærerressurs dersom klassen er 
over 15 elever på 1.-4.trinn og over 20 elever på 5.-10.trinn. Innslagspunktet på 15 og 20 elever er 
basert på kravet knyttet til gruppestørrelse 2.  
 

 
 
Når grunnressursen pr klasse er beregnet så sees det på klassestørrelsen.  



Dersom klassestørrelsen er over 21 elever utløses ekstra pedagogressurs i fagene matematikk, norsk, 
engelsk, kroppsøving og kunst og håndverk på 1.-4.trinn. På 5.-7.trinn er det på samme måte lagt inn 
styrking i basisfagene norsk, matematikk og engelsk i tillegg til kunst og håndverk, kroppsøving og mat 
og helse (gjelder 6.trinn). For ungdomstrinnet er det lagt inn styrking i basisfagene matematikk, norsk og 
engelsk i tillegg til naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og kroppsøving.  
 
Som det fremgår i den gule rammen i tabellen kan man i modellen styre om det skal gis styrking i alle 
timer, det er da satt inn 1 i tabellen. Der det står 0,5 i de gule rammene, betyr det at det kun gis styrking 
i halvparten av timene det gjelder. Disse faktorene er justerbare. 
Det er også lagt inn en faktor som gir 75 % styrking i de samme fagene som nevnt over dersom den 
gjennomsnittlige gruppestørrelsen overstiger 15 elever. Beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig 
gruppestørrelse pr årstrinn på hver skole.  
Styrkingen som er lagt inn i denne delen av modellen tar innover seg kravet til gjennomsnittlig 
gruppestørrelse for hvert hovedtrinn og ressurser knyttet til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Fagene 
som det er lagt inn styrking på henger sammen med behovet for å forsterke opplæringen i 
grunnleggende ferdigheter blant elevene.   
 

 
 
Videre beregnes byrdefullressurs og ressurs til rådgiver/sosiallærer basert på faktorer gitt i SFS 2213. 
Det samme gjelder beregning av livsfasetiltak for nyutdannede lærer og lærere over 57+ og 60+.  
 
Skolene er innad organisert i ulike team. Som leder av teamet tilsettes du i en lokalt opprettet funksjon 
som teamleder, og får noen timer redusert undervisning. Som teamleder har du sammen med rektor og 
skolens plangruppe blant annet ansvaret for kvaliteten på opplæringen, veiledning, faglig utvikling, 
skoleutvikling og organisering av ressursene internt på teamet mv. Teamene varierer i størrelse, 
eksempelvis vil en teamleder for 10.trinn på Vestmyra ha ansvaret innenfor overnevnte områder for alle 
faglærere og kontaktlærere samt assistenter/fagarbeidere knyttet til 10.trinn. I modellen er det lagt inn 
3 timer reduksjon i årstrammen for undervisning for alle teamledere ved skolene i Fauske.  
 
Det er også lagt inn en beregning av assistentressurs for hvert hovedtrinn basert på antall elever på 
trinnet. Assistentressursen på 1.-4.trinn er lagt inn med en større faktor enn på 5.-10.trinn. Bakgrunnen 
er ekstra behov for hjelp og støtte i de tidlige skoleårene.  
 
I modellen er det ikke gjort beregning av ressurs knyttet til NoA, norsk som andrespråk, og ressurser 
knyttet til spesialpedagogisk hjelp. Her åpner modellen for å sette inn tildelt ressurs ut fra behov og 
skjønnsmessig fordeling mellom skolene. Det samme gjelder ressurser som er eksternt finansiert, det 
gjelder i hovedsak ressurser til elever bosatt i Røvika.  
 
Det er heller ikke gjort beregninger knyttet til administrativ ressurs i modellen, på samme måte som 
over kan man her sette inn tildelt ressurs direkte inn i modellen. Det samme gleder ressurs avsatt til 
Newton og skolekurator.  
 
SFO ressurs:  



SFO ressursen er en del av ressurstildelingen til skole og med i modellen. 
Her er det lagt inn faktor for størrelse på ledelsesressursen til SFO ut fra følgende beregning: 
Over 70 barn – 100 % SFO leder ressurs 
Fra 51 – 70 barn – 75 % SFO leder ressurs  
Fra 21 – 50 barn – 50 % SFO leder ressurs  
Fra 1 – 20 barn – 20 % SFO leder ressurs  
 
Den øvrige ressursen til SFO er i modellen beregnet ut fra gjennomsnittet på 15 barn pr ansatt og ut fra 
om barnet har hel eller halv plass på SFO. Dersom barnet har halv plass utløses halv bemanningsressurs. 
 
Telletidspunkt for ressursberegningen:  
Alle skoler rapporterer elevtallet i GSI pr 1.oktober hvert år. Ressursberegningen for året etter vil 
dermed ta utgangspunkt i tellepunktet 1.oktober året før, der elevtallet fremskrives et årstrinn. Det som 
mangler er antallet nye 1.klassinger. Denne oversikten hentes fra familiesentret, der det gis en oversikt 
over antall 5 åringer bosatt i Fauske fordelt på postadresser. Elevene fordeles på de ulike skolene i 
kommunen ut fra nærskoleprinsippet og eventuelle fremtidige kretsgrenser. Det er også mulig å få 
oversikt over antallet 5 åringer i kommune gjennom en forespørsel om folkeregisteroppdatering.  
 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse:  
Modellen beregner gjennomsnittlig gruppestørrelse, ut fra de faktorer som er lagt inn for i sikre at vi 
enda er innenfor nasjonale føringer:  

 
 
Ut fra de faktorer som er lagt inn i modellen, ligger ressurstildelingen innenfor gjennomsnittlig 
gruppestørrelse på hhv. 15 og 20 elever pr undervisningsårsverk.  
 
Klassedelingsregler: 
Dagens skolestruktur viser at vi ved enkelte skoler har lave elevtall pr klasse. Klassedelingsreglene ble 
tatt ut av opplæringsloven i 2003, og gamle delingsregler for fådelte klasser var 24 elever. I modellen 
tildeles ressursene til Sulitjelma skole ut fra fådelt prinsippet, og det er mulig å gjøre det samme i de 
tilfeller der 2 klasser sammenslått blir under 24 elever ved øvrige skoler også.  
 
Oppsummert:  
 
Modellen tar høyde for sentralt regulerte forhold på samme tid som den åpner for lokale prioriteringer 
gjennom styrking i fagene og assistentressurser.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Modellen synliggjør i større grad enn tidligere hvor ressursene til skole blir kanalisert. Det gjør det også 
enklere å se på hvilke områder det fortsatt er mulig å redusere ressurstilgangen, uten å gå på akkord 
med sentralt regulerte forhold, og på hvilke områder man ønsker å endre faktorene for å 
styrke/redusere innslagspunktene.  
 
Modellen tar høyde for ekstra ressurser til gjennomsnittlige gruppestørrelser over 15/20 elever, og 
styrker i så måte store grupper, slik at det skal være mulig å oppfylle kravet om tidlig innsats og styrking 
av grunnleggende ferdigheter innenfor de rammer som blir gitt.  



  
Modellen tar utgangspunkt i tildeling av årsverk til skolene. Det hadde vært mulig å snu på tildelingen, 
der det i stedet for årsverk ble gitt en økonomisk ramme. Fordelen med å gi tildelingen i form er årsverk, 
er nettopp oversikten over hvor man velger å bruke ressursene. Tildeling i form av økonomiske rammer 
ville ikke gitt den samme oversikten.  
 
Slik modellen foreligger pr i dag, med de faktorer og innslagspunkt som er beskrevet vil en tildeling etter 
modellen redusere antall stillinger i skolen med ca 10 årsverk fra skoleåret 2019/2020, forutsatt samme 
struktur som i dag.  
 
Ut fra et likhetsprinsipp bør det vurderes om ressursene skal tildeles etter en fådelt modell der 
gruppestørrelsen ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever.  Det betyr at enkelte skoler vil få 
grunnressursen redusert med bakgrunn i lave klassestørrelser. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-06-26-1034
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26.06.2018 nr. 1034

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova
Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 26. juni 2018 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-3.

I
I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endring:

Nytt kapittel 14A skal lyde:

Kapittel 14A. Krav til forholdstal mellom lærarar og elevar i grunnskolen

§ 14A-1. Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå

På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning i skoleåret
2018–2019 maksimalt vere
a)16 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn

b)21 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn

c)21 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn.

På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august
2019 maksimalt vere:
a)15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn

b)20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn

c)20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn.

Skoleeigarar kan fram til 1. januar 2020 fråvike desse krava dersom dei ikkje har fått søkjarar som fyller
kompetansekrava for tilsetjing etter opplæringslova § 10-1. Det må takast avgjerd om dette for kvart
halvår. Stillingane må lysast ut minst kvart halvår.

II
Endringa trer i kraft 1. august 2018.

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-06-26-1034
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-06-26-1034 

Første ledd blir oppheva 1. august 2019. Andre ledd blir då nytt første ledd og tredje ledd blir nytt andre 
ledd. Siste ledd blir oppheva 1. januar 2020. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-06-26-1034
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Informasjon om lærernormen 

Kunnskapsdepartementet har mottatt mange henvendelser fra kommuner og skoler med 
ulike spørsmål til innføringen av en lærernorm. Ikke alle disse spørsmålene kan besvares på 
nåværende tidspunkt.  
 
Departementet ønsker med dette brevet så langt som det er mulig å besvare spørsmålene 
som er stilt, informere alle kommunene om det som allerede er besluttet og avklart, samt om 
det videre arbeidet frem mot Revidert nasjonalbudsjett 2018.  
 
Bestemmelsen om lærernorm skal tre i kraft fra og med august 2018. Det er derfor viktig at 
kommunene starter planleggingen allerede nå, med tanke på å beregne årsverksbehov, 
utlysing av stillinger osv.  
  
Bakgrunn 
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende 
vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018): 
 
Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 
høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. 
klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 
lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Normen skal evalueres underveis og sees i sammenheng 
med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dagens lærerutdanning, 
herunder gjeldende opptakskrav, og regjeringens kompetansekrav skal legges til grunn. Det 
foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at 
ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. En justering av de samlede 
kostnadene legges inn i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Videre skal 
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Side 2 
 

det utredes hvordan innfasingen av en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket 
lærermangel i deler av landet. 
 
Rettslig grunnlag 
I 2013 ble det vedtatt en ny bestemmelse i opplæringsloven § 8-3 om forholdstall mellom 
lærere og elever. Her står det at departementet kan fastsette forskrifter om forholdstall 
mellom lærere og elever per skole eller per kommune. Forholdstallet kan variere på ulike 
trinn. Denne bestemmelsen gir etter forarbeidene (Prop. 129 L (2012-2013)) hjemmel til å 
fastsette forskrifter om lærertetthet. Det vises til at forholdstallet beskriver den samlede 
ressursinnsatsen, ikke noe om størrelsen på en undervisningsgruppe. 
 
Høring av forslag til forskrifter 
Kunnskapsdepartementet vil sende forslag til forskrifter på høring i løpet av februar 2018. 
 
Hva som skal reguleres 
Det fremgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå. 
Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær 
undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever 
per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i 
særskilt norsk ikke regnes med. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. 
 
Normen skal gjelde for hovedtrinnene totalt, dvs. for 1.-4 trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Det 
presiseres at den nye normen ikke vil føre til at en klasse/gruppe på for eksempel 3. trinn 
med over 16 (15) elever vil ha rett til en ekstra lærer. Det er det totale antall elever på 
henholdsvis hvert av hovedtrinnene på den enkelte skole som vil avgjøre hvor mange lærere 
som skal til for å oppfylle normen. Skolene må selv fordele lærerressursene slik de mener 
det er hensiktsmessig. Gruppe- eller klassestørrelsen reguleres fortsatt av opplæringsloven § 
8-2. Det skal ikke innføres nye klassedelingstall eller tall for hvor mange lærere som skal 
være til stede i hver enkelt undervisningstime eller fag i en gruppe/klasse. 

Gruppestørrelse 2 

Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer (minus timer til 
spesialundervisning og særskilt norskopplæring), og ordinære undervisningstimer (pluss 
eventuelt timer til deling i samiske språkalternativer). Dette er en indikasjon på elever per 
lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt 
norsk ikke regnes med.  
 
  



 

 

Side 3 
 

Gruppestørrelse 2 har følgende variabler med: 

         elevtimer totalt – timetall spesialundervisning – timetall særskilt norsk 

 ordinære undervisningstimer (+ ev. timer til oppdeling til samiske språkalternativer) 

 
Beregning av gruppestørrelsen på den enkelte skole 
Behovet for årsverk i den enkelte kommune og på den enkelte skole beregnes med 
utgangspunkt i antall elever og lærerårsverk slik skolene/kommunene har rapportert i  
Grunnskolens informasjonssystem (GSI).  
 
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet utarbeide et verktøy som skal 
gjøre det enkelt for kommunene å beregne behovet for lærerårsverk for å oppfylle normen på 
hovedtrinnene på hver enkelt skole. Departementet tar sikte på at dette verktøyet skal være 
klart på Utdanningsdirektoratets nettsider i februar 2018. Kommuner som har spørsmål eller 
behov for bistand til beregningen av årsverk når verktøyet foreligger, kan henvende seg til 
Utdanningdirektoratet.  
 
 
Rapportering 
Det legges ikke opp til noen særskilt rapportering utover rapporteringen i GSI. 
 
Det kan komme til å bli endringer i GSI-skjemaene fra og med høsten 2018. Direktoratet vil i 
så fall informere om dette. 
 
Kompensasjon til kommunene 
Departementet vil komme tilbake til beregningen av kompensasjonen til kommunene ved 
innføring av lærernorm i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018. Kompensasjonen til 
den enkelte kommune vil beregnes med utgangspunkt i behovet for flere årsverk for å 
oppfylle normen.  
 
Kommunene har siden 2015 fått et øremerket tilskudd over kap. 226 post 63 til tidlig innsats 
gjennom økt lærertetthet på 1.-4 trinn. I 2017 utgjorde dette tilskuddet om lag 1,3 mrd. kroner 
og ble fordelt til alle kommunene etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen. Dette ga rom 
for til sammen om lag 1600 årsverk i 2017. Disse midlene videreføres i 2018 og skal bidra til 
å dekke kostnadene ved innføring av den foreslåtte normen i 2018, jf. Innst. 2 S (2017-2018) 
og Prop. 1 S (2017-2018).  
 
Våren 2018 vil vårvirkningen (7/12 av det samlede tilskuddet) av midlene til tidlig innsats for 
skoleåret 2017-2018 bli fordelt til kommunene etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen, 
dvs. på samme måte som høsten 2017. Tilskuddet for våren 2018  vil bli utbetalt som 
normalt. 
 



 

 

Side 4 
 

Fra høsten 2018 vil tilskuddet være en del av finansieringen av kompensasjonen til 
kommunene for innføring av lærernorm. Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til 
kompensasjonen for innføringen av lærernorm fra skoleåret 2018-2019. 
 

Annet 

 
Rekruttering av lærere 
I vedtaket fra budsjettforliket er det spesifisert at det utredes hvordan innfasing av en norm 
kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler av landet. 
 
Kunnskapsdepartementet går nå i gang med å utrede hvilke tiltak som kan være aktuelle for 
å bistå kommunene i rekrutteringen av kvalifisert undervisningspersonale. 

 
Evaluering 
Innføringen av normen skal evalueres. Departementet vurderer nå  hvordan en evaluering 
bør innrettes.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Helen Elgsæther (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ellen Cathrine Arnesen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi: 
 
KS 
Utdanningsdirektoratet 
Fylkesmennene 
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VEDLEGG 1 – SFS 2213 for perioden 1.8.2015-31.12.2017 

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal 
grunnopplæring 
 
1. Hjemmelsgrunnlag m.v. 
Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. 
Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er 
regulert i denne avtale. 
 
2. Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 
Særavtalen regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring 
og voksenopplæring. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.08.2015 til 31.12.2017. 
 
Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en tre måneders varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke 
er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme 
gjensidige oppsigelsesfrist. 
 
Partene er enige om at en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan bringes 
inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2018. 
 

3. Innledning 
Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at 
opplæringstilbudet til elevene blir best mulig.  Lærerne har ansvar for å bidra til en positiv 
samhandlingskultur og samarbeide slik at målsettingene i lov, fag- og læreplaner samt lokale mål kan 
bli realisert. 
 
Skoleleder spiller en helt sentral rolle for lærings-, utviklings- og utdanningsarbeidet.  Anerkjennende 
og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er 
nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse.  
 
Tillitsvalgte og ledelsen har, gjennom lokale prosesser et særskilt ansvar for å realisere en 
utdanningsledelse som fremmer læringsarbeidet. God samhandling på alle nivåer og systematisk 
samarbeid mellom lærerne er viktig for å kunne utvikle skolen. Dette må legges til grunn i prosesser 
for å ivareta den enkelte skoles behov for organisering av arbeidstiden. 
 

4. Arbeidsåret 

Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer for 
lærere som er 60 år og eldre). 
 
a. Arbeidsårets lengde for lærerne fastsettes etter forhandlinger mellom partene lokalt og med 
utgangspunkt i elevenes skoleår slik dette er fastsatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager som 
ligger inne med 7,5 timer pr. dag. Forhandlingene føres enten på den enkelte skole eller på 
kommune-/fylkeskommunenivå. Det skal tas særlig hensyn til tid til planlegging, evaluering, 
kompetanseutvikling, samarbeid med kolleger m.m. 
 
Dersom de lokale parter ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for sentrale 
bistandsforhandlinger som fastsetter endelig løsning.  
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b. I tillegg kan partene på skolenivå bli enige om å avsette inntil 4 dager til lærernes for- og 
etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid med 
kolleger. 
 

5. Arbeidstid 

5.1 Organisering av arbeidstiden 

Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på skolen kan 
maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke og fremkommer av oversikt med start og 
sluttidspunkt som angir arbeidstid på skolen den enkelte dag og/eller uke for den enkelte lærer.  
 
Det skal tas utgangspunkt i skolens og lærerens behov – herunder tid til for- og etterarbeid og de 
fysiske arbeidsforholdene på skolen. Arbeidstiden på skolen benyttes først og fremst til undervisning, 
annet elevrettet arbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring både individuelt og i samarbeid med 
kolleger i team, avdelinger, grupper e.l., samt kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser.  
Skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet.  
 
Det overordnede målet er å sikre kvalitet i undervisningen. Godt samarbeid mellom skoleleder og 
tillitsvalgt er en forutsetning for å få dette til.  
 
Dersom partene ikke kommer fram til noe annet kan forhandlingene om arbeidstid på skolen ta 
utgangspunkt i følgende tabell: 

 
Gjennomsnittlig 

arbeidstid på skolen 
pr. uke i elevenes 

skoleår 

Arbeidstid på skolen gitt 
arbeidsår på 38 uker + 6 

dager 

Arbeidstid på skolen 
som avsettes til 

undervisning, for- og 
etterarbeid og faglig 

ajourføring 

Arbeidstid utenom 
skolen 

gitt arbeidsår på 38 uker 
+ 6 dager 

Gjennomsnitt 37,5 t  1470 1200 217,5 

Gjennomsnitt 35 t 1375 1150 312,5 

Gjennomsnitt 33 t 
på barnetrinnet 

1300  387,5 

Gjennomsnitt 31 t 
på ungdomstrinnet 

1225  462,5 

Gjennomsnitt 29 t 
i videregående opplæring 

1150  537,5 

 
Ved uenighet om hvilken løsning som skal velges, sendes tvisten inn til de lokale parter i 

kommunen/fylkeskommunen. Hvis partene på kommune/fylkeskommunenivå ikke blir enige, gjelder 

det forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen. Resultatet må ikke ligge under tabellens 

rammer for det aktuelle skoleslag. 

  

5.2. Oversikt/plan 

Læreren skal ha en oversikt med angivelse av arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Start- og eller 

sluttidspunkt for arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel, med mindre kortere frist er 

avtalt med tillitsvalgte eller med den enkelte lærer. 

 
Oversikten skal også vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter.  Oversikten settes 
opp av rektor etter samtale med læreren. Læreren kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Oversikten bør i 
utgangspunktet gjelde for et halvår av gangen.  
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Innenfor arbeidstiden på skolen legges tid til undervisning slik den framkommer som årsrammer for 

det enkelte fag i vedlegg 1. Årsrammene for undervisning kan endres ved partsenighet. 

 

Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen. 

 

Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den 

enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. 

 

Fast overtid kan avtales for en kortere eller lengre periode ved at årsrammen for undervisningstid 

økes.  Overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen for undervisning er økt med. 

Pålagt arbeid ut over oppsatt oversikt/plan, eller oversikter/planer som overstiger grensene for 

maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring 

 

5.3. Andre arbeidsoppgaver  

Undervisningstiden kan etter avtale mellom den enkelte lærer og rektor reduseres for at læreren skal 

kunne utføre andre arbeidsoppgaver i tilknytning til undervisningen. 

 

Gis læreren andre arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i undervisningstiden, reduseres 

arbeidstid som disponeres av læreren utenfor arbeidstiden på skolen med den samme prosentandel 

som undervisningen er redusert. Arbeidstid på skolen utvides med det samme antall timer 

arbeidstiden utenfor skolen er redusert med. Dersom grensen for maksimal ukentlig arbeidstid på 

skolen overskrides, utvides arbeidsåret for den aktuelle læreren. 

  

6. Livsfasetiltak 

Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første 

yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 

 

Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det 

kalenderåret de fyller 57 år. 

Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det 

kalenderåret de fyller 60 år. 

 

Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og 

faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.  

 

Overgangsordninger: 
Lærer som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel eller ny ordning. Læreren har 
ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt, når de har begynt å benytte seg av 
tiltaket. 
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7. Tidsressurser 

7.1 Bestemmelser om tidsressurser på barnetrinnet 

a) Tidsressurspott 

Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔ 

årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole. 

 

Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan 

ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 

 

Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 

gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 

kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 

undervisningsoppgaver. 

 

b) Kontaktlærertjeneste for elevene 

Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for 

undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 

 

c) Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen 

Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet, skal ha redusert årsrammen for 

undervisning. Omfanget fastsettes lokalt. 

 

7.2 Bestemmelser om tidsressurser på ungdomstrinnet 

a) Det avsettes 57/76 årsrammetimer pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. 

Ressursene forutsettes nyttet blant annet til sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning, kontaktlærer 

elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner. Årsrammetimene som skal avsettes etter 

bokstavene d), e) og g) under, hentes fra ressursen i bokstav a). 

 

b) Tidsressurspott 

Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* 

årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen. 

 

Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan 

ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 
 

Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 

gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 

kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 

undervisningsoppgaver. 

 

c) Kontaktlærertjeneste for elevene 

                                                           
 Årsrammetimer her er i 60/45 minutter enheter 
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Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for 

undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 

 

d) Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole 

På den enkelte skole avsettes minimum 28,5/38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av 

et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/ rådgivning på ungdomstrinnet. 

 

e) Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og 

medisinske institusjoner 

Lærer som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning for elever på ungdomstrinnet, får redusert 

årsrammen for undervisning med inntil 57/76* årsrammetimer pr. 6 elever. 

 

f) Voksenopplæring 

Der det er opprettet lokale funksjoner for kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver i voksenopplæringen, 

gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i. 

 

g) Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen 

Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet, skal ha redusert årsrammen for 

undervisning. Omfanget fastsettes lokalt. 

 

7.3 Bestemmelser om tidsressurser i videregående opplæring 

a) Tidsressurspott 

Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* 

årsrammetimer per elev ved den enkelte skole/enhet i videregående opplæring. 

Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på fylkeskommunalt 

nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 

 

Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 

gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 

kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 

undervisningsoppgaver. 

 

b) Kontaktlærertjeneste for elevene 

Lærere i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert 

årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 

 

c) Rådgiver i videregående opplæring 

På den enkelte skole avsettes minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av 

et årsverk til lærere som utfører rådgivning. 

 

d) Prosedyre ved krav om nye eller endrete årsrammer i fag 

                                                           
 Årsrammetimer her er i 60/45 minutter enheter 
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Forhandlinger om nye eller endrete årsrammer opptas etter krav fra en av partene. Til vanlig vil dette 

være i forbindelse med nye/endrede læreplaner i fagene. Bestemmelsen hjemler ikke adgang til å 

foreta andre endringer i avtalen. 

 

8. Skoleledelse 

8.1 Årsverket 

Skoleledere har et netto årsverk på 1687,5 timer med arbeidstid på 37,5 timer pr. uke i 45 uker. 

Ledere som har undervisningsplikt som del av stillingen sin, legger denne undervisningen inn i 

ordinær arbeidstid. Fordeling av ledelsesoppgaver og eventuelle undervisningsoppgaver drøftes på 

den enkelte skole. 

 

Årsverket for skoleledere med tillagt undervisning kan etter avtale med arbeidsgiver komprimeres 

der dette anses hensiktsmessig. 

 

8.2 Ledelsesressurs 

Kommunen/fylkeskommunen fastsetter, etter drøfting, samlet ledelsesressurs ved den enkelte skole. 

I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum. Ved nye 

skoler eller ved større endringer i elevtall/undervisningsomfang eller andre vesentlige driftsmessige 

forhold, fastsettes ledelsesressursen med utgangspunkt i sammenlignbare skoler. 

 

I grunnlaget for drøftingene om å øke ledelsesressursen, bør det tas hensyn til lokal styringsstruktur 

og delegering, og videre det behovet for styrking av pedagogisk og administrativ ledelse som følger 

av et mer rammepreget avtaleverk og de nasjonale føringene som er lagt for endringer i 

grunnopplæringen. 

 

Ansatte i lederstillinger skal minst avlønnes med den årslønn vedkommende ville vært garantert i en 

undervisningsstilling. 
 

9. Diverse bestemmelser 

9.1 Godtgjøring for funksjoner 

Undervisningspersonale som tillegges midlertidige funksjonsoppgaver, kan gis et kronetillegg pr. 

år/måned så lenge de har slike oppgaver. 

Slik godtgjøring kommer i tillegg til vedkommendes personlige lønnsfastsetting. 

Godtgjøring for funksjonsoppgaver fastsettes i forhandlinger som kan delegeres til skolene når 

partene er enige. 

 

Godtgjøring for kontaktlærertjeneste er minimum kr. 12 000 pr. år. 

Rådgiver-/sosiallærertjeneste godtgjøres med minimum kr. 12 000 pr. år. 

Godtgjøring for lokalt oppretta funksjoner fastsettes lokalt. 

 

Godtgjøringen følger den enkelte arbeidstaker så lenge vedkommende har funksjonsoppgavene. Ved 

endring i funksjonsoppgavene eller skifte av innehaver, forhandles det om eventuelle endringer i 

godtgjøringen. 

 

Ved uenighet om fastsetting/endring av funksjonsgodtgjøringen gjelder: 
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Ved endring eller oppretting av nye funksjoner vedtas arbeidsgivers siste tilbud 

Ved skifte av innehaver (uten endringer) videreføres tidligere godtgjøring 

Tilleggene er pensjonsgivende. 

 

9.2 Stillingsvern 

Det personell i videregående skole som var tilsatt i uoppsigelig stilling pr. 01.08.99 da Opplæringslova 

ble iverksatt, kan ikke sies opp, men har plikt til å gå over i annen stilling dersom en skole blir 

innskrenket, omorganisert eller nedlagt. Overføring skal så vidt mulig skje til stilling som krever de 

samme faglige kvalifikasjoner. Vedkommende beholder lønn og de øvrige økonomiske rettigheter 

som er opparbeidet på overføringstidspunktet, men følger for øvrig de vilkår som gjelder den nye 

stillingen. 

 

9.3 Utbetaling av lønn 

Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og 

variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. 

I særskilte tilfeller kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås 

skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. 

Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer 

enn 1 måned, godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til 

månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling 

godtgjøres med ordinær timelønn. 

 

9.4 Lønnstrekk 

Lønnstrekk for fravær foretas etter vanlige regler ut fra stillingsstørrelse og det antall dager fraværet 

gjelder. For kortere fravær trekkes ordinær timelønn innenfor den tid som ligger i arbeidsplanen til 

den enkelte. 
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Vedlegg 1 til SFS 2213 
 

Undervisningstid – grunnskolen 

 

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.  

Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter. 

  

Trinn Årsramme 

 

Barnetrinnet 741/988 

 Alle fag 

Ungdomstrinnet 606/808 

 Norsk 

 Samisk som førstespråk 

 Tegnspråk som førstespråk 

 Norsk fordypning 

 Tegnspråk fordypning 

 635/847 

 Engelsk  

 Engelsk fordypning 

 Mat og helse 

 664/885 

 Øvrige fag 

 711/948 

 Kunst og håndverk 

 Kroppsøving 

For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver 

m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet. 

 

Valgfag i grunnskolen har årsramme som for Øvrige fag.  
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Undervisningstid - videregående opplæring 

 

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.  

Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter. 

  

Årsramme 642/856    Årsramme 569/759   

Felles programfag Utd.program Trinn  Fellesfag Utd.program Trinn 

 Rest. og mat Vg1  Rel/etikk Idrett Vg3 

 Bygg og anl. Vg1  Rel/etikk MDD Vg3 

 Design og hå Vg1  Rel/etikk Stud.spes Vg3 

 Naturbruk Vg1     

Årsramme 635/847    Årsramme 554/739   

Fellesfag Utd.program Trinn  Fellesfag Utd.program Trinn 

Kroppsøv. Stud.spes Vg1  Samf.fag* Yrkesfag Vg2 

Kroppsøv. Stud.spes Vg2  Samf.fag* Idrett Vg2 

Kroppsøv. Stud.spes Vg3  Samf.fag* MDD Vg2 

Kroppsøv. Yrkesfag Vg1  Samf.fag* Stud.spes Vg1 

Kroppsøv. Yrkesfag Vg2  Naturfag* Stud.spes Vg1 

Felles programfag Utd.program Trinn  Naturfag* Yrkesfag Vg1 

 Naturbruk Vg2  Naturfag* Yrkes/På Vg3 

 Rest. og mat Vg2  Naturfag* Idrett Vg1 

 Rest. og mat Vg3  Naturfag* MDD Vg1 

 Bygg og anl. Vg2  Fremmedspråk Stud.spes Vg1 

 Bygg og anl. Vg3  Fremmedspråk Idrett Vg1 

 Design og hå Vg2  Fremmedspråk MDD Vg1 

 Design og hå Vg3  Historie Idrett Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg1  Historie MDD Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg2  Historie Stud.spes Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg3  Geografi Idrett Vg2 

Årsramme 607,5/810    Geografi MDD Vg2 

Felles programfag Utd.program Trinn  Geografi Stud.spes Vg1 

 Helse/sos Vg1  Historie Yrkes/På Vg3 

 Helse/sos Vg2  Historie Idrett Vg3 

 Helse/sos Vg3  Historie MDD Vg3 

 Elektrofag Vg1  Historie Stud.spes Vg3 

 Naturbruk Vg3  Felles programfag Utd.program Trinn 

Årsramme 583,5/778     Formgiv Vg1 

Felles programfag Utd.program Trinn   Idrett Vg1 

 Elektrofag Vg2   Serv/samf Vg2 

 Elektrofag Vg3   Serv/samf Vg3 

 Serv/samf Vg1   Med./komm Vg2 

 Med./komm Vg1     

 MDD Vg1     

 

 

 

 

 

 

 

 

* Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. 
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Årsramme 525/700   

Felles programfag Utd.program Trinn 

Norsk* Yrkesfag Vg1  Årsramme 496/661   

Norsk* Yrkesfag Vg2  Fellesfag Utd.program Trinn 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg1  Norsk* Stud.spes Vg1 

Samisk 2. spr. Stud.spes Vg1  Norsk* Idrett Vg1 

Engelsk* Stud.spes Vg1  Norsk* MDD Vg1 

Engelsk* Yrkesfag Vg1  Fremmedspråk Stud.spes Vg2 

Engelsk* Yrkesfag Vg2  Fremmedspråk Stud.spes Vg3 

Matematikk* Stud.spes Vg1  Fremmedspråk Idrett Vg2 

Matematikk* Yrkesfag Vg1  Fremmedspråk Idrett Vg3 

Matematikk* Idrett Vg1  Fremmedspråk MDD Vg2 

Matematikk* MDD Vg1  Fremmedspråk MDD Vg3 

Engelsk* Idrett Vg1  Matematikk Yrkes/På Vg3 

Engelsk* MDD Vg1  Matematikk Idrett Vg2 

Valgfrie programfag Utd.program Trinn  Matematikk MDD Vg2 

Ant.spr. og ku. Stud.spes Vg2  Matematikk  Stud.spes Vg2 

Kultur/komm Stud.spes Vg2  Valgfrie programfag Utd.program Trinn 

Kultur/komm Stud.spes Vg3  Engelsk  Stud.spes Vg2 

Info.tekn. samf.  Stud.spes Vg2  Engelsk  Stud.spes Vg3 

Info.tekn. samf. Stud.spes Vg3  Latin/Gresk Stud.spes Vg2 

Ma/str/led Stud.spes Vg2  Latin/Gresk Stud.spes Vg3 

Psykologi Stud.spes Vg2  Hist/filosofi Stud.spes Vg2 

Psykologi Stud.spes Vg3  Hist/filosofi Stud.spes Vg3 

Reiseliv og språk Stud.spes Vg2  Entr./bedriftsu. Stud.spes Vg2 

Reiseliv og språk Stud.spes Vg3  Entr./bedriftsu. Stud.spes Vg3 

Rettslære Stud.spes Vg2  Nær.øk Stud.spes Vg2 

Samf.øk Stud.spes Vg2  Nær.øk Stud.spes Vg3 

Samf.øk Stud.spes Vg3  Medie/info Stud.spes Vg2 

Info.tekn. Stud.spes Vg2  Medie/info Stud.spes Vg3 

Info.tekn. Stud.spes Vg3  Ma/str/led Stud.spes Vg3 

Felles programfag Utd.program Trinn  Rettslære Stud.spes Vg3 

 Idrett Vg2  Pol/samf Stud.spes Vg2 

 Idrett Vg3  Pol/samf Stud.spes Vg3 

 MDD Vg2  Matematikk  Stud.spes Vg2 

 MDD Vg3  Matematikk  Stud.spes Vg3 

 Formgiv Vg2  Geofag 1/2 Stud.spes Vg2 

 Formgiv Vg3  Geofag 1/2 Stud.spes Vg3 

 Med./komm Vg3  Fysikk  Stud.spes Vg2 

Årsramme 466,5/622    Fysikk  Stud.spes Vg3 

Fellesfag Utd.program Trinn  Kjemi  Stud.spes Vg2 

Norsk* Stud.spes Vg2  Kjemi  Stud.spes Vg3 

Norsk* Stud.spes Vg3  Bio  Stud.spes Vg2 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg2  Bio  Stud.spes Vg3 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg3  Teknol/forsk Stud.spes Vg2 

Samisk 2. spr Stud.spes Vg2  Teknol/forsk Stud.spes Vg3 

Samisk 2. spr Stud.spes Vg3  Fremmedspråk Yrkes/På Vg3 

Norsk* Yrkesf/På Vg3     

Norsk* Idrett Vg2     

Norsk* Idrett Vg3     

Norsk* MDD Vg2     

Norsk* MDD Vg3     

 

* Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. 
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For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver 

m.fl., brukes årsramme 607,5/810.  

 

Undervisning av elever fra ulike utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer i 

samme undervisningstime 

Dersom en lærer skal ha undervisning i forskjellige utdanningsprogram/programfag og/eller 

opplæringsnivåer med ulike årsrammer for undervisning, skal laveste årsramme brukes. 

 

Prosjekt til fordypning 

Årsrammen for undervisning for prosjekt til fordypning er den samme som for felles programfag på 

gjeldende utdanningsprogram. Ved undervisning av en gruppe elever i prosjekt der målene i 

læreplanen er hentet fra flere utdanningsnivåer og/eller utdanningsprogram, gjelder laveste 

årsramme for undervisning. 

 

 

 
 

 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 13 10 11 15 0 0 0 0 0 0
Antall klasser 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

4,00                   
-                     



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. -     
Styrking 5.-7. -     
Styrking 8.-10 -     
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA -     
Spes.ped ressurs 1,00   
Skolekuratur -     
Rektor 1,00   stillinger 
Inspektør -     stillinger 
Merkantil 0,65   stillinger 
SFO leder 0,50   
SFO ressurs skoledager 0,63   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,28   stillinger 
Newton 1,00   stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + -     stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 0,13   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,12   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn -     stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 0,66   
assistentressurs 5.-7. -     
Assistentressurs 8.-10. -     
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 12,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn

4,00                   

-                     

Antall ba   
halv plas
hel plass 

10,09                 

0,13                   
-                     
-                     

Antall N

-                     

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
5,13        5,13        6,41        5,13        

35,90      33,33      28,21      25,64      
16,67      19,23      20,51      20,51      

5,13        5,13        5,13        5,13        
3,85        3,85        6,41        7,69        
5,13        5,13        5,13        5,13        

10,26      10,26      7,69        10,26      
5,13        5,13        5,13        5,13        
7,69        7,69        10,26      10,26      
1,28        1,28        1,28        1,28        

3,85        3,85        3,85        3,85        

100,00    100,00    100,00    100,00    400,02       -        -        -        

-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          

-          -          -          -          -             -        -        -        

100,00    100,00    100,00    100,00    400,02       -        -        -        

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

8 7 11 10 36
30

6

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 0
Antall lærere fra 60 år + 1
Antall teamledere 1.-7.trinn 1 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 0 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn

15
20

Ungdomstrinn Årsramme 60 
Norsk 606
Norsk fordypning 606
Engelsk 635
Engelsk fordypning 635
Mat og helse 635
Øvrige fag 664
Kunst og håndverk 711
Kroppsøving 711

Kontaktlærer 

Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

-            -           -        -        -              Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
Livsfasetiltak 60 år + 12,5

21
75 % 15

Årstimer pr elev 10
Årstimer pr elev 4
Årstimer pr elev 4

-            -           -        -        -              

-            -           -        -        -              

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 13 9 12 13 0 0 0 0 0 0
Antall klasser 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

4,00                   
-                     



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. -     
Styrking 5.-7. -     
Styrking 8.-10 -     
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA -     
Spes.ped ressurs 1,00   
Skolekuratur -     
Rektor 1,00   stillinger 
Inspektør -     stillinger 
Merkantil 0,60   stillinger 
SFO leder 0,50   
SFO ressurs skoledager 0,57   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,25   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + 0,12   stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 0,25   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,12   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn -     stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 0,63   
assistentressurs 5.-7. -     
Assistentressurs 8.-10. -     
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 11,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn

4,00                   

-                     

Antall ba   
halv plas
hel plass 

9,17                   

0,13                   
-                     
-                     

Antall N

-                     

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
5,13        5,13        6,41        5,13        

35,90      33,33      28,21      25,64      
16,67      19,23      20,51      20,51      

5,13        5,13        5,13        5,13        
3,85        3,85        6,41        7,69        
5,13        5,13        5,13        5,13        

10,26      10,26      7,69        10,26      
5,13        5,13        5,13        5,13        
7,69        7,69        10,26      10,26      
1,28        1,28        1,28        1,28        

3,85        3,85        3,85        3,85        

100,00    100,00    100,00    100,00    400,02       -        -        -        

-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          

-          -          -          -          -             -        -        -        

100,00    100,00    100,00    100,00    400,02       -        -        -        

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

8 9 8 4 29
20

9

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 2
Antall lærere fra 60 år + 2
Antall teamledere 1.-7.trinn 1 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 0 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn

15
20

Ungdomstrinn Årsramme 60 
Norsk 606
Norsk fordypning 606
Engelsk 635
Engelsk fordypning 635
Mat og helse 635
Øvrige fag 664
Kunst og håndverk 711
Kroppsøving 711

Kontaktlærer 

Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

-            -           -        -        -              Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
Livsfasetiltak 60 år + 12,5

21
75 % 15

Årstimer pr elev 10
Årstimer pr elev 4
Årstimer pr elev 4

-            -           -        -        -              

-            -           -        -        -              

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 18 11 15 11 0 0 0 0 0 0
Antall klasser 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

4,04                   
-                     



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. 0,50   
Styrking 5.-7. -     
Styrking 8.-10 -     
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA -     
Spes.ped ressurs 1,00   
Skolekuratur -     
Rektor 1,00   stillinger 
Inspektør -     stillinger 
Merkantil 0,50   stillinger 
SFO leder 0,75   
SFO ressurs skoledager 0,98   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,43   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + 0,06   stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + -     stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,12   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn -     stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 0,74   
assistentressurs 5.-7. -     
Assistentressurs 8.-10. -     
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 12,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn

4,54                   

-                     

Antall ba   
halv plas
hel plass 

10,26                 

0,15                   
-                     
-                     

Antall N

-                     

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
5,13        5,13        6,41        5,13        

35,90      33,33      28,21      25,64      
16,67      19,23      20,51      20,51      

5,13        5,13        5,13        5,13        
3,85        3,85        6,41        7,69        
5,13        5,13        5,13        5,13        

10,26      10,26      7,69        10,26      
5,13        5,13        5,13        5,13        
7,69        7,69        10,26      10,26      
1,28        1,28        1,28        1,28        

7,70        3,85        3,85        3,85        

103,85    100,00    100,00    100,00    403,87       -        -        -        

-          -          -          -          
26,92      -          -          -          
12,50      -          -          -          

-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          

7,69        -          -          -          
-          -          -          -          

2,88        -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          
-          -          -          -          

50,00      -          -          -          50,00         -        -        -        

153,85    100,00    100,00    100,00    453,87       -        -        -        

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

11 14 10 16 51
37
14

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 1
Antall lærere fra 60 år + 
Antall teamledere 1.-7.trinn 1 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 0 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn

15
20

Ungdomstrinn Årsramme 60 
Norsk 606
Norsk fordypning 606
Engelsk 635
Engelsk fordypning 635
Mat og helse 635
Øvrige fag 664
Kunst og håndverk 711
Kroppsøving 711

Kontaktlærer 

Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

-            -           -        -        -              Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
Livsfasetiltak 60 år + 12,5

21
75 % 15

Årstimer pr elev 10
Årstimer pr elev 4
Årstimer pr elev 4

-            -           -        -        -              

-            -           -        -        -              

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 4 3 5 5 3 2 0 7 7 4
Antall klasser 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

2,40                   
2,04                   



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. -     
Styrking 5.-7. -     
Styrking 8.-10 -     
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA -     
Spes.ped ressurs 1,20   
Skolekuratur -     
Rektor 1,00   stillinger 
Inspektør -     stillinger 
Merkantil 0,20   stillinger 
SFO leder 0,20   
SFO ressurs skoledager 0,14   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,06   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + 0,06   stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 0,13   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,12   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn 0,13   stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 0,23   
assistentressurs 5.-7. 0,03   
Assistentressurs 8.-10. 0,11   
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 7,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn 2,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn 9,7

6,96                   

2,52                   

Antall ba   
halv plas
hel plass 

10,82                 

0,06                   
0,05                   
0,15                   

Antall N

-                     

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
3,08        3,08        3,85        3,08        7,69      6,15      7,69      

21,54      20,00      16,92      15,38      12,31    12,31    12,31    
10,00      11,54      12,31      12,31      9,23      7,69      9,23      

3,08        3,08        3,08        3,08        4,62      4,62      7,69      
2,31        2,31        3,85        4,62        6,15      6,15      6,15      
3,08        3,08        3,08        3,08        7,20      5,66      5,54      
6,15        6,15        4,62        6,15        4,62      4,62      6,15      
3,08        3,08        3,08        3,08        3,08      3,08      4,62      
4,62        4,62        6,15        6,15        6,15      4,62      6,15      
0,77        0,77        0,77        0,77        -        6,15      -        

-        -        -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        3,08      

2,03      2,03      2,03      

2,31        2,31        2,31        2,31        2,31      2,31      2,31      

60,00      60,00      60,00      60,00      240,01       65,39    65,39    72,96    

-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        

-          -          -          -          -             -        -        -        

60,00      60,00      60,00      60,00      240,01       65,39    65,39    72,96    

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

3 3 2 0 8
7
1

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 1
Antall lærere fra 60 år + 1
Antall teamledere 1.-7.trinn 1 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 1 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn
3,43         6,86      3,43      

13,21       11,32    15,09    15
10,29       6,86      10,29    20

8,57         6,86      6,86      
7,19         7,19      7,19      Ungdomstrinn Årsramme 60 
7,55         7,55      9,43      Norsk 606
6,86         -        6,86      Norsk fordypning 606
3,43         3,43      -        Engelsk 635
6,42         6,42      6,42      Engelsk fordypning 635

-           8,08      -        Mat og helse 635
7,55         7,55      7,55      Øvrige fag 664
5,14         5,14      5,14      Kunst og håndverk 711
1,71         4,29      3,43      Kroppsøving 711

-           -        -        
-           -        -        Kontaktlærer 

2,58         2,58      2,58      Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

203,73     83,91       84,11    84,26    252,28       Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
-           -        -        Livsfasetiltak 60 år + 12,5
-           -        -        
-           -        -        21
-           -        -        75 % 15
-           -        -        
-           -        -        Årstimer pr elev 10
-           -        -        Årstimer pr elev 4
-           -        -        Årstimer pr elev 4
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        

-            -           -        -        -              

203,73     83,91       84,11    84,26    252,28       

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 19 14 15 25 21 21 13 23 18 18
Antall klasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

4,08                   
3,47                   



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. 1,24   
Styrking 5.-7. 0,60   
Styrking 8.-10 1,15   
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA -     
Spes.ped ressurs 3,00   
Skolekuratur -     
Rektor 1,00   stillinger 
Inspektør 1,00   stillinger 
Merkantil 1,00   stillinger 
SFO leder 0,50   
SFO ressurs skoledager 0,65   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,28   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + -     stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 0,78   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,23   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn 0,13   stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 0,99   
assistentressurs 5.-7. 0,30   
Assistentressurs 8.-10. 0,36   
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 13,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn 15,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn 14,9

14,79                 

4,25                   

Antall ba   
halv plas
hel plass 

25,77                 

0,35                   
0,18                   
0,26                   

Antall N

-                     

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
5,13        5,13        6,41        5,13        12,82    10,26    12,82    

35,90      33,33      28,21      25,64      20,51    20,51    20,51    
16,67      19,23      20,51      20,51      15,38    12,82    15,38    

5,13        5,13        5,13        5,13        7,69      7,69      12,82    
3,85        3,85        6,41        7,69        10,26    10,26    10,26    
5,13        5,13        5,13        5,13        12,00    9,44      9,23      

10,26      10,26      7,69        10,26      7,69      7,69      10,26    
5,13        5,13        5,13        5,13        5,13      5,13      7,69      
7,69        7,69        10,26      10,26      10,26    7,69      10,26    
1,28        1,28        1,28        1,28        -        10,26    -        

-        -        -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        5,13      

3,38      3,38      3,38      

7,70        3,85        3,85        7,70        7,70      7,70      3,85      

103,85    100,00    100,00    103,85    407,72       112,83 112,83 121,59 

-          -          -          -          -        -        -        
26,92      -          -          25,64      7,69      7,69      -        
12,50      -          -          20,51      5,77      4,81      -        

-          -          -          5,13        -        -        -        
-          -          -          7,69        3,85      3,85      -        
-          -          -          -          -        -        -        

7,69        -          -          10,26      5,77      5,77      -        
-          -          -          -          -        -        -        

2,88        -          -          5,13        3,85      2,88      -        
-          -          -          -          -        7,69      -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        

50,00      -          -          74,36      124,36       26,92    32,69    -        

153,85    100,00    100,00    178,21    532,07       139,75 145,52 121,59 

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

12 8 8 2 30
17
13

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 0
Antall lærere fra 60 år + 6,2
Antall teamledere 1.-7.trinn 2 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 1 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn
5,71         11,43    5,71      

22,01       18,87    25,16    15
17,14       11,43    17,14    20
14,29       11,43    11,43    
11,98       11,98    11,98    Ungdomstrinn Årsramme 60 
12,58       12,58    15,72    Norsk 606
11,43       -        11,43    Norsk fordypning 606

5,71         5,71      -        Engelsk 635
10,70       10,70    10,70    Engelsk fordypning 635

-           13,47    -        Mat og helse 635
12,58       12,58    12,58    Øvrige fag 664

8,57         8,57      8,57      Kunst og håndverk 711
2,86         7,14      5,71      Kroppsøving 711

-           -        -        
-           -        -        Kontaktlærer 

8,60         4,30      4,30      Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

347,25     144,16     140,18 140,43 424,77       Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
-           -        -        Livsfasetiltak 60 år + 12,5

11,01       7,08      9,43      
8,57         4,29      6,43      21
7,14         -        4,29      75 % 15
5,99         4,49      4,49      

-           -        -        Årstimer pr elev 10
10,70       -        8,02      Årstimer pr elev 4

-           -        -        Årstimer pr elev 4
5,35         4,01      4,01      

-           10,10    -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        

59,62       48,75       29,97    36,67    115,39       

406,87     192,91     170,15 177,10 540,16       

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 36 38 18 42 89 86 90 74 80 96
Antall klasser 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fr.språk / Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgfag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utd. Valg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleksibel time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk aktivite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

7,15                   
12,65                 



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. 3,68   
Styrking 5.-7. 4,28   
Styrking 8.-10 4,62   
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA 3,00   
Spes.ped ressurs 13,10 
Skolekuratur 1,00   
Rektor 2,00   stillinger 
Inspektør 3,00   stillinger 
Merkantil 2,00   stillinger 
SFO leder 0,75   
SFO ressurs skoledager 1,32   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,58   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + 0,06   stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 1,00   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,58   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn 0,39   stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 1,81   
assistentressurs 5.-7. 1,43   
Assistentressurs 8.-10. 1,51   
Ressurs nyutdannede 0,04   

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 12,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn 17,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn 15,7

49,24                 

16,86                 

Antall ba   
halv plas
hel plass 

89,66                 

1,08                   
0,75                   
1,03                   

Antall N

4,00                   

Antall Sp



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
10,26      10,26      6,41        10,26      51,28    30,77    51,28    
71,79      66,67      28,21      51,28      82,05    61,54    82,05    
33,33      38,46      20,51      41,03      61,54    38,46    61,54    
10,26      10,26      5,13        10,26      30,77    23,08    51,28    

7,69        7,69        6,41        15,38      41,03    30,77    41,03    
10,26      10,26      5,13        10,26      48,00    28,31    36,92    
20,51      20,51      7,69        20,51      30,77    23,08    41,03    
10,26      10,26      5,13        10,26      20,51    15,38    30,77    
15,38      15,38      10,26      20,51      41,03    23,08    41,03    

2,56        2,56        1,28        2,56        -        30,77    -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        20,51    

13,54    10,15    13,54    

11,55      11,55      7,70        11,55      19,25    19,25    19,25    

203,86    203,86    103,85    203,86    715,43       439,76 334,63 490,22 

-          -          -          -          -        -        -        
53,85      50,00      21,15      38,46      41,03    30,77    41,03    
25,00      28,85      15,38      30,77      30,77    19,23    30,77    

-          -          -          7,69        -        -        -        
-          5,77        4,81        11,54      20,51    15,38    20,51    
-          -          -          -          -        -        -        

15,38      15,38      5,77        15,38      30,77    23,08    41,03    
-          -          -          -          -        -        -        

5,77        5,77        3,85        7,69        20,51    11,54    20,51    
-          -          -          -          -        30,77    -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        
-          -          -          -          -        -        -        

100,00    105,77    50,96      111,54    368,27       143,59 130,77 153,85 

303,86    309,63    154,82    315,40    1 083,70   583,35 465,40 644,07 

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

26 11 24 8 69
50
19

Antall nyutdannede 1.-7. 1 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 1
Antall lærere fra 60 år + 8
Antall teamledere 1.-7.trinn 5 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 3 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn
22,86       45,71    22,86    
88,05       75,47    100,63 15
68,57       45,71    68,57    20
57,14       45,71    45,71    
47,90       47,90    47,90    Ungdomstrinn Årsramme 60 
50,31       50,31    62,89    Norsk 606
45,71       -        45,71    Norsk fordypning 606
22,86       22,86    -        Engelsk 635
42,78       42,78    42,78    Engelsk fordypning 635

-           53,89    -        Mat og helse 635
50,31       50,31    50,31    Øvrige fag 664
34,29       34,29    34,29    Kunst og håndverk 711
11,43       28,57    22,86    Kroppsøving 711

-           -        -        
-           -        -        Kontaktlærer 

17,20       17,20    21,50    Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

1 264,62  559,42     560,73 566,02 1 686,18    Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
-           -        -        Livsfasetiltak 60 år + 12,5

33,02       28,30    50,31    
25,71       17,14    34,29    21
21,43       -        22,86    75 % 15
17,96       17,96    23,95    

-           -        -        Årstimer pr elev 10
32,09       -        42,78    Årstimer pr elev 4

-           -        -        Årstimer pr elev 4
16,04       16,04    21,39    

-           40,42    -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        

428,21     146,25     119,87 195,58 461,71       

1 692,83  705,68     680,61 761,60 2 147,88    

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

0,5 Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Skole
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Antall elever 31 15 38 41 85 88 74 78 93 97
Antall klasser 2 1 2 2 3 4 4 3 4 4

Fag 
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 1 2 1
Norsk 7 6,5 5,5 5 4 4 4 3,5 3 4
Matematikk 3,25 3,75 4 4 3 2,5 3 3 2 3
Naturfag 1 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2 2
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 2 2 2 2 2 2
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 2 2 2,5
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 2 0 2
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 0
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 0 2 0 0 2,25 0
Fr.språk / Fordypning 2 2 2
Valgfag 1,5 1,5 1,5
Utd. Valg 0,5 1,25 1
Fleksibel time 0 0 1
Fysisk aktivitet 0,66 0,66 0,66

Kontaktlærer 

Sum grunnressurs 

Tidlig innsats, opplæringsoven § 1-3 med mer 
KRLE 0 0 0 0 0
Norsk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Matematikk 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Naturfag 0 1 0,5 0,5
Engelsk 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfunnsfag
K&H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musikk 0
Kr.øv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M&H 1 1
Fr.språk / Fordypning
Valgfag
Utd. Valg
Fleksibel time
Fysisk aktivitet

Sum styrking tidlig innsats med mer 

Sum pedagogressurs 

Pedagogressurs 1.-4.trinn
Pedagogressurs 5.-7.trinn

Fag og timefordeling 

7,12                   
12,61                 



Pedagogressurs 8.-10.rinn
Styrking 1.-4. 3,13   
Styrking 5.-7. 3,97   
Styrking 8.-10 5,02   
Sum pedagog

Byrdefullressurs 1.-7.trinn
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 
Rådgiver/sosiallærerressurs 

Estern finansiering (Røvika) 
NoA 3,00   
Spes.ped ressurs 13,10 
Skolekuratur 1,00   
Rektor 2,00   stillinger 
Inspektør 3,00   stillinger 
Merkantil 2,00   stillinger 
SFO leder 0,75   
SFO ressurs skoledager 1,32   stillinger 
SFO ressus skolefrie dager 0,58   stillinger 
Newton stillinger 
Livsfasetiltak 57 år + 0,24   stillinger 
Livsfasetiltak 60 år + 0,38   stillinger 
Teamledere 1.-7.trinn 0,58   stillinger 
Teamledere 8.-10.trinn 0,39   stillinger 
Assistentressurs 1.-4. 1,69   
assistentressurs 5.-7. 1,33   
Assistentressurs 8.-10. 1,61   
Ressurs nyutdannede -     

Tildelte ressurser stillinger 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 12,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn 16,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn 17,7

Antall ba   
halv plas
hel plass 

Antall N
Antall Sp

47,40                 

15,55                 

1,00                   
0,81                   
0,94                   

4,00                   

87,12                 



n

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
10,26      5,13           12,82      10,26      38,46    41,03    51,28    
71,79      33,33        56,41      51,28      61,54    82,05    82,05    
33,33      19,23        41,03      41,03      46,15    51,28    61,54    
10,26      5,13           10,26      10,26      23,08    30,77    51,28    

7,69        3,85           12,82      15,38      30,77    41,03    41,03    
10,26      5,13           10,26      10,26      36,00    37,74    36,92    
20,51      10,26        15,38      20,51      23,08    30,77    41,03    
10,26      5,13           10,26      10,26      15,38    20,51    30,77    
15,38      7,69           20,51      20,51      30,77    30,77    41,03    

2,56        1,28           2,56        2,56        -        41,03    -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        -        
-        -        20,51    

10,15    13,54    13,54    

11,55      3,85           11,55      11,55      19,25    19,25    15,40    

203,86    100,00      203,86    203,86    711,58       334,63 439,76 486,37 

-          -             -          -          -        -        -        
53,85      -             42,31      38,46      30,77    41,03    30,77    
25,00      -             30,77      30,77      23,08    25,64    23,08    

-          -             -          7,69        -        -        -        
-          -             9,62        11,54      15,38    20,51    15,38    
-          -             -          -          -        -        -        

15,38      -             11,54      15,38      23,08    30,77    30,77    
-          -             -          -          -        -        -        

5,77        -             7,69        7,69        15,38    15,38    15,38    
-          -             -          -          -        41,03    -        
-          -             -          -          -        -        -        
-          -             -          -          -        -        -        
-          -             -          -          -        -        -        
-          -             -          -          -        -        -        
-          -             -          -          -        -        -        

100,00    -             101,92    111,54    313,46       107,69 174,36 115,38 

303,86    100,00      305,78    315,40    1 025,04   442,33 614,12 601,76 

Pedagogressurser 



1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn
0 0 3 2 1 2 5

10 10 40 9 69
50
19

Antall nyutdannede 1.-7. 8.-10
Antall lærere mellom 57 og 59 år 4
Antall lærere fra 60 år + 3
Antall teamledere 1.-7.trinn 5 Antall timer teamleder 3
Antall teamledere 8.-10.trinn 3 Antall timer teamleder 3

 arn SFO 
 ss

 s 

 oA
 pes.ped



Barnetrinn 
Årsramme 60 minutter 741
Leseplikt 60 min 19,5
tilsvarer 5,13
Kontaktlærer 3,85

8.trinn 9.trinn 10.trinn
17,14       45,71    22,86    
66,04       75,47    100,63 15
51,43       45,71    68,57    20
42,86       45,71    45,71    
35,93       47,90    47,90    Ungdomstrinn Årsramme 60 
37,74       50,31    62,89    Norsk 606
34,29       -        45,71    Norsk fordypning 606
17,14       22,86    -        Engelsk 635
32,09       42,78    42,78    Engelsk fordypning 635

-           53,89    -        Mat og helse 635
37,74       50,31    50,31    Øvrige fag 664
25,71       34,29    34,29    Kunst og håndverk 711

8,57         28,57    22,86    Kroppsøving 711
-           -        -        
-           -        -        Kontaktlærer 

17,20       21,50    21,50    Byrdefullressurs 2
Årstimer rådgiver 57

1 260,77  423,87     565,03 566,02 1 554,92    Antall uker undervisning 38

Livsfasetiltak 57 år + 6
-           -        -        Livsfasetiltak 60 år + 12,5

33,02       37,74    50,31    
25,71       22,86    34,29    21
21,43       -        22,86    75 % 15
17,96       23,95    23,95    

-           -        -        Årstimer pr elev 10
32,09       -        42,78    Årstimer pr elev 4

-           -        -        Årstimer pr elev 4
16,04       21,39    21,39    

-           53,89    -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        
-           -        -        

397,44     146,25     159,83 195,58 501,66       

1 658,21  570,12     724,86 761,60 2 056,58    

 



8.trinn 9.trinn 10.trinn SFO 
4 3 1

35 Antall åpne sk   
190 Antall skoleda  

15 barn pr ansatt  
4 timer åpningst   

9,5 timer åpningst    
1687,5 årsverk arbeid  

50 % Tidsressurs ha    
SFO leder ressurs

Over 70 barn 
Over 50 barn
Over 20 barn
Over 0 barn



klokketimer 
% pr time 
% pr time (45 min)

for å sette inn 2 kontaktlærere 1.-4.trinn
For å sette inn 2 kontaktlærere fra 5.-10.trinn

Leseplikt 60 min tilsvarer 
15,9 6,29              % pr time 
15,9 6,29              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
16,7 5,99              % pr time 
17,5 5,71              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 
18,7 5,35              % pr time 

4,3 % pr time (45 min)

årstimer pr elev
pr klasse

%
%

for å sette inn 2 lærere i faget
for styrking av fag 

Assistentressurs pr klasse 1.-4. 
assistentressurs pr klasse 5.-7. 
assistentressurs or klasse 8.-10.



  olefrie dager 
 ger 

   SFO 
 tid pr skoledag
 tid skolefrie dager 

 dstimer 
 lve SFO plasser 

100 % stilling 
75 % stilling 
50 % stilling 
20 % stilling 



Vestmyra Valnesfjord Sulitjelma Finneid
Pedagogressurs 1.-4.trinn 7,15              4,08              2,40              4,00              
Pedagogressurs 5.-7.trinn 12,65            3,47              2,04              -                
Pedagogressurs 8.-10.rinn 16,86            4,25              2,52              -                
Styrking 1.-4. 3,68              1,24              -                -                
Styrking 5.-7. 4,28              0,60              -                -                
Styrking 8.-10 4,62              1,15              -                -                
Sum pedagog 49,24            14,79            6,96              4,00              

-                -                
Byrdefullressurs 1.-7.trinn 1,08              0,35              0,06              0,13              
Byrdefullressurs 8.-10.trinn 0,75              0,18              0,05              -                
Rådgiver/sosiallærerressurs 1,03              0,26              0,15              -                

-                -                
Estern finansiering (Røvika) 4,00              -                -                -                
NoA 3,00              -                -                -                
Spes.ped ressurs 13,10            3,00              1,20              1,00              
Skolekuratur 1,00              -                -                -                
Rektor 2,00              1,00              1,00              1,00              
Inspektør 3,00              1,00              -                -                
Merkantil 2,00              1,00              0,20              0,65              
SFO leder 0,75              0,50              0,20              0,50              
SFO ressurs skoledager 1,32              0,65              0,14              0,63              
SFO ressus skolefrie dager 0,58              0,28              0,06              0,28              
Newton -                -                -                1,00              
Livsfasetiltak 57 år + 0,06              -                0,06              -                
Livsfasetiltak 60 år + 1,00              0,78              0,13              0,13              
Teamledere 1.-7.trinn 0,58              0,23              0,12              0,12              
Teamledere 8.-10.trinn 0,39              0,13              0,13              -                
Assistentressurs 1.-4. 1,81              0,99              0,23              0,66              
assistentressurs 5.-7. 1,43              0,30              0,03              -                
Assistentressurs 8.-10. 1,51              0,36              0,11              -                

0,04              -                -                -                
-                -                -                -                

Tildelte ressurser 89,66            25,77            10,82            10,09            

2018/2019 88,28 27,27 11,82 13,27
Differanse (1,39)             1,50              1,00              3,18              

Vestmyra Valnesfjord Sulitjelma Finneid

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 12,4 13,8 7,1 12,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn 17,7 15,3 2,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10.trinn 15,7 14,9 9,7

Passord Test





Hauan Erikstad 
4,04              4,00              

-                -                
-                -                

0,50              -                
-                -                
-                -                

4,54              4,00              
-                -                

0,15              0,13              
-                -                
-                -                
-                -                
-                -                
-                -                

1,00              1,00              
-                -                

1,00              1,00              
-                -                

0,50              0,60              
0,75              0,50              
0,98              0,57              
0,43              0,25              

-                -                
0,06              0,12              

-                0,25              
0,12              0,12              

-                -                
0,74              0,63              

-                -                
-                -                
-                -                
-                -                

10,26            9,17              155,77          

12,22 12,83 165,70
1,97              3,67              9,93              

Hauan Erikstad 

12,2 11,8



#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!



1 2 3 4 5 6
Erikstad 13 9 12 13
Hauan 18 11 15 11
Finneid 13 10 11 15
Valnesfjord 19 14 15 25 21 21
Vestmyra 36 38 18 42 89 86
Sulitjelma 4 3 5 5 3 2

Eventuell ny struktur 
Erikstad 0 0
Hauan 0 0
Finneid 31 21 26 26 0 0
Valnesfjord 19 14 15 25 21 21
Vestmyra 49 47 30 55 89 86
Sulitjelma 4 3 5 5 3 2

Elevtall 2.-10.trinn er hentet fra GSI pr 1/10 og fremskrevet ett år til høs  
Barnetall 1.trinn er hentet fra familiesenteret og registrerte 6 åringer bo      



7 8 9 10 Til sammen 
47
55
49

13 23 18 18 187
90 74 80 96 649

0 7 7 4 40

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 104

13 23 18 18 187
90 74 80 96 696

0 7 7 4 40

             sten 2019
          osatt i Fauske pr 25/9 



Ressursfordelingsmodell 2018-2019

Antall klasser:
Trinn/skole Vestmyra Valnesfjord Hauan Erikstad Finneid Sulis
1. trinn 2 1 1 1 1 0,6
2. trinn 1 1 1 1 1 0,6
3. trinn 2 2 1 1 1 0,6
4. trinn 2 1 1 1 1 0,6
5. trinn 3 1 0,6
6. trinn 4 1 0,6
7. trinn 4 1 0,6
8. trinn 3 1 0,6
9. trinn 4 1 0,6
10. trinn 4 1 0,6

SUM 29 11 4 4 4 6

Styringsfaktorer
TOTALT Faktor sentr. Faktor Sulis t/uke/klasse Dekningsgrad

1. trinn 10,89 1,65 1,45 42,9 1,72
2. trinn 9,24 Utg. 2,00 Utg. 1,70

3. trinn 12,54
4. trinn 10,89
5. trinn 7,96 1,73 1,30 44,98 1,67
6. trinn 9,69 Utg. 2,30 Utg. 1,60

7. trinn 9,69
8. trinn 9,98 2,17 1,42 50,344 1,68
9. trinn 12,15 Utg. 2,70 Utg. 1,80

10. trinn 12,15
SUM 105,18



Årsverk grunnressurs
Vestmyra Valnesfjord Hauan Erikstad Finneid Sulis Sulis korrigert

3,30 1,65 1,65 1,65 1,65 0,87 2,40

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 0,87
3,30 3,30 1,65 1,65 1,65 0,87
3,30 1,65 1,65 1,65 1,65 0,87
5,19 1,73 0,78 1,80

6,92 1,73 0,78
6,92 1,73 0,78
6,51 2,17 0,85 1,80

8,68 2,17 0,85
8,68 2,17 0,85

54,45 19,95 6,60 6,60 6,60 8,38 6,00

Vestmyra Valnesfjord Hauan Erikstad Finneid Sulis
Antall klasser 1. - 4. trinn 7 5 4 4 4 2,4
Statlig ressurs årsverk 0,80 0,57 0,45 0,45 0,45 0,27

Fordeling årsverk
Skoler: Valnesfjord Finneid Erikstad Hauan Sulitjelma Vestmyra
Newton (alle skoler) 1,00
Skolekurator 1,00
NOA 0,65 2,73
Spes.ped 2,30 1,00 1,00 1,00 1,00 13,10
Ped. Ressurs 19,95 6,60 6,60 6,60 8,38 54,45
Kor.faktor trinnst. 5-10 -1,00 1,00
Sum Pedagogiske ressurser 21,25 8,60 7,60 8,25 9,38 72,28
Skoleadm 1,90 1,00 1,00 1,00 1,20 5,00
SFO-leder 0,75 0,75 0,75 0,94 0,20 1,00
SFO 1,85 1,85 1,85 1,72 0,30 3,33
Merkantil 1,00 0,65 0,60 0,50 0,50 2,00
Eksterne finansieringer 
Statlige midler tidlig innsats 0,57 0,45 0,45 0,45 0,27 0,80



Ekstern (Røvika-avtale) 4,00
Grunnressurs 27,32 13,30 12,25 12,86 11,85 88,41

Veiledningsressurs 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13

Til fordeling ved den enkelte skole 27,27 13,27 12,22 12,83 11,82 88,28

13,27 12,22 12,83
0,00 0,00



Sum pr. trinn
6,6
5,6
7,6
6,6
4,6
5,6
5,6
4,6
5,6
5,6

58 Klasser totalt i kommunen



102,58

26,4 klasser
3 årsverk

Totalt
1,00
1,00
3,38

19,40 Kan fordeles ulikt
102,58

0,00
127,36
11,10
4,39

10,90
5,25

3,00



4,00
166,00

0,3

165,70



FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FAUSKE KOMMUNE. Juni 2016
FAG 1.kl 2. kl 3. kl 4.kl SUM 5. kl 6. kl 7. kl SUM 8.kl 9. kl 10. kl SUM SUM 1-10
KRLE 1 1 1,25 1 2,5 2 2,5 427 1 2 1 153 580

427,5 152 579,5
Norsk 7 6,5 5,5 5 931 4 4 4 441 3,5 3 4 398 1770

912 456 399 1767
Matematikk 3,25 3,75 4 4 560 3 2,5 3 328 3 2 3 313 1201

570 323 304 1197
Naturfag 1 1 1 1 187 1,5 1,5 2,5 366 2,5 2 2 249 577

152 361 247 608
Engelsk 0,75 0,75 1,25 1,5 138 2 2 2 228 2 2 2 222 588

161,5 228 228 617,5
Samfunnsfag 1 1 1 1 2,34 1,84 1,8 385 2 2 2,5 249 634

379,25 247 626,25
K&H 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 477 2 0 2 146 623

475 152 627
Musikk 1 1 1 1 1 1 1,5 285 1 1 83 368

285 76 361
Kr.øv 1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 478 2 2 2 223 701

475 228 703
M&H 0,25 0,25 0,25 0,25 2 114 2,25 83 197

114 85,5 199,5
Fr.språk / Fordypning 2 2 2 222 222

228 228
Valgfag 1,5 1,5 1,5 171 171

171 171
Utd. Valg 0,5 1,25 1 114 110

104,5 114
Fleksibel time 1 38 38

38 38
Fysisk aktivitet 0,66 0,66 0,66 76 76

76 76
18,75 18,75 18,75 18,75 20,5 20,5 23 23 23 23



Årstimetall nasjonalt 5272 2622 7894
Årstimetall Fauske 5271,25 2622 7893,25

Endret 13.07.17. naturfag
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Anmodning utredning skolestruktur 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 
nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 

2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Vedlegg: 
15.10.2018 Vedlegg 1) Prosessplan skolestruktur sentrum 2018 1393660 

15.10.2018 Vedlegg 2) Fremskrevet elevtallsutvikling ved sentrumsskolene i Fauske 
kommune ut fra registrerte barnetall Fauske familiesenter 

1393661 

16.10.2018 Vedlegg 3) Udir-2-2012 Behandlingen av saker om skolenedleggelser og 
kretsgrenser 

1393789 

 
Sammendrag: 
Følgende ble vedtatt i K-sak 57/18:   
1. 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets 
og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også  
vurderinger av struktur og nivå. 
2. 
Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling  
til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være  
for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket ber Rådmann om presisering av vedtaket, med tanke på utredning av 
skolestruktur i Fauske sentrum, og mulig nedleggelse av Erikstad og Hauan skole.  
 
De siste 18 årene har det vært en nedgang i antall elever i grunnskolen i Fauske fra 1261 elever skoleåret 
2000/01 til dagens elevtall på 1042 elever skoleåret 2018/19. (se figur 1 Elevtallsutvikling Fauske 
kommune fra år 2000 og frem til i dag, Kilde GSI). I den samme perioden har det vært gjennomført tre 
strukturelle endringer for å tilpasse skolestrukturen til nedgang i elevtall, nedleggelse av Fauskeeide og 
Kosmo skole og flytting av elever fra 5.-7.trinn til Vestmyra skole. Anmodning utredning skolestruktur er 
i denne omgang knyttet til de 4 sentrumsskolene i Fauske. Ser man på fremtidige kompetansekrav for 
undervisning på 8.-10. trinn, må strukturen på dette området vurderes på et senere tidspunkt.  
 
Saksopplysninger: 
 



Elevtallsutvikling og demografi:  
Fauske kommune har opplevd en gradvis nedgang i antall grunnskoleelever de siste 11 årene. Figur 1 
Elevtallsutvikling Fauske kommune fra år 2000 og frem til i dag viser denne utviklingen.  

 
1 Elevtallsutvikling Fauske kommune fra år 2000 og frem til i dag, Kilde GSI  
 
Ser vi på fremskrevet prognose for elevtallsutviklingen i kommunen fra statistisk sentralbyrå, SSB (2 
Prognose elevtallsutvikling Fauske kommune), så viser denne prognosen en ytterligere nedgang de 
kommende årene før elevtallet stabiliser seg på rundt 970 elever. 
 

 
2 Prognose elevtallsutvikling Fauske kommune Kilde SSB 
 
Elevtallsutviklingen i Fauske sentrum for 1.-4.trinn de kommende årene ligger vedlagt saken (vedlegg 2). 
Oversikten viser noe kullvariasjon fra år til år, på samme tid som årskullene stabiliserer seg rundt 80 
elever i sentrum.  
En opprettholdelse av dagens struktur viser at vi vil ha 19 (18) klasser pr år på 1.-4.trinn fordelt på de 4 
sentrumsskolene, der Vestmyra har 2 paralleller på de fleste årstrinn. Ved sammenslåing av Erikstad og 
Vestmyra skole og Hauan og Finneid skole kan antallet klasser reduseres til 13 pr år. Det er lagt til grunn 
gruppestørrelser opp mot 28 elever, som var opprinnelig delingstall for 1.-4.klasse. Ut fra de kjente 
barnetallene pr i dag, vil klassestørrelsen variere fra 15 elever pr klasse opp til 28 elever i en klasse, med 
et gjennomsnitt på 23 elever på Vestmyra og 19 elever på Finneid.   
 
Økonomi:  



KS konsulent Håvard Moe deltok på årets budsjettkonferanse 29.august 2018. Han viste til at 
kommunen har mistet ca. 311 elever i en 11 årsperiode, og dermed fått et redusert inntaksgrunnlag på 
opp mot 31 millioner (i overkant av kr 100 000,- pr elev) i rammeoverføringer i samme tidsrom. 
Kommunen har kompensert for manglende rammeoverføring gjennom andre inntektskilder for å 
opprettholde kostnadene knyttet til skole, noe som har medført økte enhetskostnader pr elev. Det ble 
også pekt på at enhetskostnadene pr elev henger sammen med struktur. Drift av skolene i Fauske 
kommune ble i fremstillingen til Moe sett opp mot andre sammenlignbare kommuner, blant annet for å 
gi et bilde av muligheten for en mer kostnadseffektiv drift av skolene.  
 
Ressurstildelingen til skole har de siste årene vært gitt ut i fra en faktor pr klasse. Dette har medført at 
klasser med få elever har fått en uforholdsmessig større ressurs pr elev, enn klasser med mange elever. 
Uavhengig av skolestruktur er det derfor utarbeidet ny modell for ressurstildeling, som i større grad tar 
inn over seg variasjon i klassestørrelse ved tildeling av ressurser. Ny ressurstildeling for skolene kan 
være gjeldende fra høsten 2019. I den nye modellen er det tatt høyde for muligheten til styrking i fag, 
basert på gjennomsnittlige elevtall, og ut fra valgte prioriteringer/faktorer. Uavhengig av 
strukturendring viser foreløpige beregninger et tentativt nedtrekk på 10 årsverk i skole fra høsten 2019. 
Dette anslaget kan endres i begge retninger, ut fra hvilke faktorer som legges inn/trekkes fra med tanke 
på styrking av fagene og klassene.  
 
Ved endring av skolestruktur i Fauske sentrum, der elever fra Erikstad skole flyttes til Vestmyra og elever 
fra Hauan skole flytter til Finneid viser foreløpige beregninger i tillegg et mulig nedtrekk på 11,5 
stillinger, gitt de samme faktorene som ovenfor. Dette anslaget kan, som beskrevet over, endres i begge 
retninger, ut fra hvilke faktorer som legges til eller trekkes fra i forslag til ny ressursfordelingsmodell.  
 
Dersom forslag til ny ressursfordeling vedtas med de faktorer som er lagt inn på samme tid som 
skolestruktur i Fauske sentrum endres, vil det føre til en reduksjon på 21,5 årsverk knyttet til skole fra 
høsten 2019.  
 
I tillegg til reduksjon i antallet årsverk vil den faktiske kostnadsreduksjon for kommune innbefatte 
besparelse knyttet til husleie, renhold, drift av bygg mv. På samme tid vil det åpne muligheter for 
alternativ utnyttelse av ledige skolebygg, det nevnes lokalisering av voksenopplæringen og muligheter 
for utvidet barnehagedrift på Erikstad. Det er allerede vedtatt nybygging av barnehage på Vestmyra, 
som man da vil kunne vurdere på nytt inn i eksisterende bygg i stedet for nybygg.  
 
Fremtidige kompetansekrav i skole:  
 
I 2015 ble forskrift til opplæringsloven § 10–2 endret. I tillegg til ordinære kompetansekrav for tilsetting, 
ble det innført krav om et visst antall studiepoeng i en del av fagene lærerne underviser i. For lærere 
som underviser i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk, ble det innført et 
kompetansekrav på minimum 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 på ungdomstrinnet. I tillegg ble det 
innført krav om 30 studiepoeng for lærer på ungdomstrinn i øvrige fag. Det ble samtidig gitt en 10 års 
dispensasjon, slik at allmennlærerne kunne skaffe seg tilstrekkelig tilleggskompetanse i basisfagene 
norsk, engelsk og matematikk. Kommunene har dermed til år 2025 med å kvalifisere dagens lærere til 
fremtidens krav.  
 
Bakgrunnen for denne endringen var blant annet internasjonale sammenligninger som viste at Norge 
bruker mye ressurser på skolen, der innsatsen ikke gjenspeiles i læringsresultater. Norge har bl.a. for 
mange elever på de laveste nivåene og få elever i toppsjiktet i matematikk.  
 
Det er store variasjoner i elevenes resultater på nasjonale prøver mellom skoler, kommuner og fylker. 
Resultatene på nasjonale prøver varierer også med sosial bakgrunn, norskferdigheter og kjønn. For 
lærere som underviser i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk, ble det dermed innført 



et kompetansekrav på 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 på ungdomstrinnet. Dette 
kompetansekravet vil i særlig grad utfordre små ungdomsskoler og mindre 1-10 skoler. 
 
Opplæringsloven inneholder to typer kompetansekrav for lærere: Kompetansekrav for å bli ansatt i 
undervisningsstilling (§ 10-1) og krav til relevant kompetanse i undervisningsfagene (§ 10-2). 
Kompetansekravene for tilsetting knytter seg til en fullført lærerutdanning, for eksempel 
allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning. Kompetansekrav for undervisning innebærer 
at lærerne må ha et visst antall studiepoeng som er relevant for faget de skal undervise i. 
Utdanningsløpet til lærerne har historisk sett vært som følger:  

1. I 1973 ble det innført 3-årig allmennlærerutdanning i Norge. Allmennlæreren hadde 
undervisningskompetanse i de fleste fagene i grunnskolen på 1-10.trinn.  

2. I 1992 ble allmennlærerutdanningen gjort 4-årig. 
3. I 2010 ble det innført en 4-årig grunnskolelærerutdanning der studentene måtte velge utdanning 

for 1-7.trinn, eller 5-10. trinn. I tillegg ble utdanningen mer spesialisert, slik at studentene fikk 
kompetanse til å undervise i færre fag. (3-5 fag) 

4. I 2015 ble allmennlæreren «avskiltet». Det ble samtidig gitt en10 års dispensasjon, slik at 
allmennlærerne kan skaffe seg tilstrekkelig tilleggskompetanse i basisfagene norsk, engelsk og 
matematikk. 60 stp. for undervisning på u-trinnet og 30 stp. for å undervise på mellom og 
barnetrinnet. 

5. I 2017 ble det innført en ny 5-årig masterutdanning for grunnskolelærer 1-7 og 5-10. Det er i 
utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap. Til sammen skal 
utdanningen omfatte 3-4 undervisningsfag for grunnskolelærer 1-7 og 2-3 undervisningsfag for 
grunnskolelærer 5-10. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller i 
profesjonsretta pedagogikk eller spesial-pedagogikk. 

 
Skolekretsgrenser i Fauske:  
 
Dagens skolestruktur i Fauske sentrum har 4 skoler for elever for 1.-4.årstrinn. Fauske kommune har 
ikke skolekretsgrenser, noe som i utgangspunktet betyr at det er fritt skolevalg, så fremt endring i valg 
av skole ikke utløser behov for skyss. I følge opplæringsloven § 8-1 første avsnitt har grunnskoleelever 
rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. 
Kommunen kan, ved å opprette kretsgrenser, gi forskrift om hvilken skole de sokner til. 
 
Utdanningsdirektoratet har i sin tolkingsuttalelse datert 12.12.2014 presisert at ved fordeling av elever 
og opprettelse av kretsgrenser kan det ikke legges vekt på prinsipper som vil være i strid med 
nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål. Det nevnes eksempler som at kommunen ikke kan 
legge til grunn «lik belastning» på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt 
elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av minoritetselever, 
spesialundervisning osv. ved fordeling av barn og opprettelse av kretsgrenser.  Det ligger ikke innenfor 
det kommunale handlingsrommet å fastsette forskrift i strid med nærskoleprinspippet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Elevtallsutvikling og økonomi:  
Som vedlagte oversikt viser går elevtallene i Fauske kommune noe ned de kommende årene, dette 
samsvarer også med SSB sin prognoseberegning. En nedgang i elevtallet har direkte innvirkning på 
rammeoverføringene til kommunen for bosatte i aldergruppen 6-16 år.  
 
Enhetskostnaden pr elev er høy i Fauske, spesielt sammenlignet med mer kostnadseffektive kommuner 
knyttet til skoledrift. Fauske kommune har økonomiske utfordringer knyttet til drift på flere områder, og 
det må gjøres grep for å redusere kostnadene. Forslag til ny ressursfordeling mellom skolene viser at det 



er mulig å gjennomføre et visst nedtrekk uten å endre skolestrukturen, på samme tid ser man også at en 
endring av skolestrukturen vil kunne doble innsparingspotensialet. Dersom dagens skolestruktur 
opprettholdes, antas det at man må justere faktorer for styrking i skolen ytterligere for å bremse 
kostnadsnivået, noe som vil gå på bekostning av svake elevgrupper, tidlig innsats, grunnressurs til hver 
klasse mv.  
 
Fremtidige kompetansekrav i skole:  
 
De fremtidige kompetansekravene fører til at det blir utfordrende å opprettholde ungdomstrinnet i 
Sulitjelma, på samme tid som det også blir krevende i Valnesfjord, så fremt man ikke tilfører skolene 
økte ressurser for å oppfylle kompetansekravene. Når dette sees opp mot nedgang i elevtall og 
reduksjon i rammeoverføringer, må andre mer kostnadsbesparende alternativer avveies. Fremtidige 
rammeoverføringer og kompetansekravene vil utfordre dagens organisering av alle skolene i 
kommunen.  
 
Allmennlæreren i Norge har vært den som har muliggjort en desentralisert skolestruktur. I 2025 er 
allmennlæreren historie, og erstattet med faglærer som har undervisningskompetanse i et begrenset 
antall fag. Med dette bakteppet vil den norske skole endre seg fra en skole som i dag er dominert av 
lærere som har klassen i de fleste fag, til en skole som er dominert av faglærere som har flere klasser i 
enkeltfag.  Dette vil i praksis bety at det trengs større skoler for å utnytte kompetansen til lærerne. 
Lærerne må undervise flere klasser i de fagene de har spesialisert kompetanse i. Dersom skolene skal ha 
et kollegium med bred nok formell utdanning til å undervise i alle fag, må skolestørrelsen økes for å ha 
nok stillingshjemler. Alternativet er lærere som pendler mellom ulike skoler i en kommune. En 
desentralisert skolestruktur vil være svært vanskelig å opprettholde og vi vil om mulig se økte 
skolenedleggelser som resultat, ikke bare i Fauske, men flere steder i landet. Dette vil særlig ramme små 
ungdomsskoler og små 1-10 skoler. I lys av disse utfordringene vil det ha betydning om vi klarer å rigge 
skolene til å møte de nye kompetansekravene, og om vi har økonomiske rammer til å oppfylle dem.  
 
Prosessplan:  
Utredninger knyttet til forslag om nedleggelse av skoler fordrer en grundig prosess som krever tid. 
Vedlagt ligger forslag til prosessplan frem mot kommunestyrebehandling i mai 2019. Hverken 
opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, og 
avgjørelser knyttet til dette ligger i den kommunale handlefriheten. I vurderinger knyttet opp til endring 
av skolestruktur skal også barns beste vurderes. Før saken skal behandles må den være forsvarlig 
klarlagt og kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelse 
før et vedtak treffes. Rundskriv Udir – 2- 2012 datert 15/3 2012 anbefaler kommunene å benytte to 
måneders høringsfrist knyttet til saker som omhandler skolestruktur og kretsgrenser.  
 
Konsekvenser knyttet til nedbemanning i skole:  
Dersom både ny ressursfordeling vedtas og struktur endres fra høsten 2019, så kan det medføre en 
reduksjon i størrelsesorden 21,5 årsverk. Hvert år er det naturlig avgang av ansatte i skole, samt at vi har 
ansatte i permisjoner blant annet knyttet til videreutdanning. Det må likevel påregnes overtallighet 
knyttet til et slikt nedtrekk. Det vil i perioden frem mot behandling av ny skolestruktur gjennomføres en 
kartlegging for å få oversikt over naturlig avgang og eventuell overtallighet, samt utarbeidelse av 
kriterier knyttet til dette. Ivaretakelse av ansatte og behov for informasjon kommer til være stort i 
utredningsperioden. Rutiner for informasjon til ansatte må inngå i prosessplanen, for å sikre flyt i 
informasjonsstrømmen til de ansatte og en ryddig prosess i forhold til kriterieutvelgelse.   
Selv om skolestrukturen i kommunen ikke endres, så må det likevel forventes et nedtrekk i 
ressurstildelingen for skole, slik at den prosessuelle håndteringen må ivaretas på en forsvarlig måte 
uansett utfall.  
 
Oppsummering:  



 
Når de 3 områdene, elevtallsutvikling, økonomi og krav til fremtidig lærerkompetanse, sammenstilles, så 
må det gjøres vurderinger knyttet til hvilken struktur som vil være mest hensiktsmessig for å møte 
dagens utfordringer knyttet til økonomi og fremtidige behov sett opp mot kompetanse. Et nedtrekk i 
skolens ressurstildeling, uten å berøre struktur, vil føre til redusert voksentetthet i skolen, og kan på 
mange områder ramme hardest de elevene som trenger mest oppfølging, tidlig innsats og tilpasset 
opplæring. Foreløpige beregninger viser at det finnes et innsparingspotensial knyttet til endring av 
skolestruktur.  Rådmannen er av den oppfatningen at det trengs å gjøres strukturelle grep koblet til 
skole for å få tilpasset kostnadsnivået og fremmer følgende innstilling:  
 

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 
nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 

2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019.  

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Foreløpig prosessplan1 anmodning utredning skolestruktur Fauske sentrum 2018/19 

 

 

                                                           
1 NB: Endelig utvalgsplan for 2019 er ikke vedtatt og kan gi endringer i prosessplan. Endelig sak går ikke til OPKU grunnet møter kun 21. februar og 23 mai 2019 i forslag til møteplan 2019.  

 

Dato 
 

Oppgave Ansvarlig Frist Avklaringer og merknader  

11.09.2018 Møte med rektorene  Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Berørte rektorer får informasjon om sak knyttet til 
anmodning, ansatte, tillitsvalgte og FAU ved skolen 
informeres gjennom rektor.  

10.09.2018 Møte med HTV og HVO  Kommunalsjef   Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud får informasjon  

16.10.18 
 

Ferdig innledende sak til FORM Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Sak går til rådmann. Offentlig 23.10.18 

30.10.18 FORM – 1. behandling. Rådmann    

08.11.18 KOM – endelig behandling  Rådmann    

09.11.18 Møte med personal og HTV  Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Gjennomgang av prosess ved endring og opphør av 
arbeidsforhold ved nedbemanning 

 Kriterier avklares  

 Rutiner for intern informasjon i prosessen meldes ut 
til skolene, samt tidsplan for avvikling av møter, 
høringsfrister mm 

Enhetsleder skole  22.11.2018 Utarbeidelse av informasjonsrutiner  og prosessplan 
meldes ut til berørte instanser  

22.11.18 – 
01.04.19 
 

Periode for:  
Varslinger – høringer – møter – prosess skoler – SU – 
KFU – FAU – elevråd, AMU, høringsinstanser osv. 

Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Ca 5 måneder til å kjøre prosessen etter forskrift: 
Udir 2 – 2012. 

01.04.19 – 
23.04.19 

Skrive sak  16.04.2019  Påske i perioden. Sak bør være klar 16. april. 

23.04.19 
 

Endelig sak klar til FORM Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Går offentlig 30.04.19. 

07.05.19 FORM Rådmann    

16.05.19 
 

KOM Rådmann   Vedtak og eventuell effektuering av vedtaket i etterkant av 
kommunestyret  

20.05.19 – 
20.06.19 

Effektuering av vedtak  Kommunalsjef og 
enhetsleder skole  

 Ut fra vedtak 20.05.19. 



Fremskrevet elevtallsutvikling ved sentrumsskolene i Fauske kommune ut fra registrerte 

barnetall Fauske familiesenter pr 25.09.2018 

 

 

Skraverte ruter viser klasser med flere 

paralleller.  

Totalt gir dette følgende antall klasser 

fordelt på årstrinn:  

  

Barn regisrert på familiesenteret pr. 25.09.18

Postnr 8200 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8214 8218 8219 8215 8230 ALLE Sentrum 

År 2013 12 13 7 6 18 3 10 3 5 3 19 4 103 80

År 2014 12 16 10 3 12 4 3 2 4 0 12 5 83 66

År 2015 14 15 6 4 13 3 5 0 2 2 12 3 79 64

År 2016 16 13 10 1 14 3 7 3 5 5 16 4 97 77

År 2017 15 18 4 4 18 9 7 0 2 3 15 2 97 80

Erikstad 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 13 16 15 13 18

2.trinn 9 13 16 15 13

3.trinn 12 9 13 16 15

4.trinn 13 12 9 13 16

Totalt 47 50 53 57 62

Hauan 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 18 12 13 14 18

2.trinn 11 18 12 13 14

3.trinn 15 11 18 12 13

4.trinn 11 15 11 18 12

Totalt 55 56 54 57 57

Finneid 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 13 7 8 10 16

2.trinn 10 13 7 8 10

3.trinn 11 10 13 7 8

4.trinn 15 11 10 13 7

Totalt 49 41 38 38 41

Vestmyra 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 36 31 28 40 28

2.trinn 38 36 31 28 40

3.trinn 18 38 36 31 28

4.trinn 42 18 38 36 31

Totalt 134 123 133 135 127

Fremskrevet elevtallsutvikling ved skolene j.fr. dagens struktur 

Antall klasser 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25

1.trinn 5 5 4 5 4

2.trinn 5 5 5 4 5

3.trinn 4 5 5 5 4

4.trinn 5 4 5 5 5

Totalt 19 19 19 19 18



 

Skraverte ruter viser klasser med flere paralleller.  

Totalt gir dette følgende antall klasser fordelt på årstrinn 

Antall klasser  2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25 

1.trinn 4 3 3 3 4 

2.trinn 3 4 3 3 3 

3.trinn 3 3 4 3 3 

4.trinn  3 3 3 4 3 

Totalt  13 13 13 13 13 

 

Nye Vestmyra 2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 49 47 43 53 46

2.trinn 47 49 47 43 53

3.trinn 30 47 49 47 43

4.trinn 55 30 47 49 47

Totalt 181 173 186 192 189

Nye Finneid  2019/20 2020/21 2021/22 2023/24 2024/25
1.trinn 31 19 21 24 34

2.trinn 21 31 19 21 24

3.trinn 26 21 31 19 21

4.trinn 26 26 21 31 19

Totalt 104 97 92 95 98

Fremskrevet elevtallsutvikling ved skolene v/ eventuell ny struktur 
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Første punktum fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever skal ha rett til å gå på

den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Annet punktum gjelder for

saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte kommunen kan gi kommunale forskrifter om hvilke skoler

de ulike områdene i en kommune skal sogne til. Slike forskrifter angir såkalte kommunale

skolekretsgrenser. Også disse må ivareta nærskoleprinsippet.

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sogner til hvilke skoler. Dette gir

forutberegnelighet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever anses dette å være særlig viktig.

Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide

forskrifter om skolekretsgrenser. Noen kommuner har valgt ikke å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se

pkt. III nedenfor). Andre derimot har valgt å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se pkt. IV nedenfor).

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur,

det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til

skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et

kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, er ikke

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller

flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak.

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter kommunene til å

legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur. Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste

er et viktig hensyn i saker som gjelder barn. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder:

”Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal

barnets beste være et grunnleggende hensyn.”

Dette betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må vurdere barnets beste.

3 Saksbehandlingen i kommuner som ikke har gitt forskrifter om
skolekretsgrenser

Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært

behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir

gjort vedtak.

Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene i

forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og

omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være
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forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal

ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og

nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det

gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som

kan ha interesse i saken

andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse

andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd

samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fulgt opp. Hvis endring av

skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i

saken.

Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg skal være i saker om

skolestruktur. Den enkelte som skal uttale seg må imidlertid få tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunene.

Retningslinjene er av 30. januar 2002 og ligger på Justis- og beredskapsdepartementets nettside.

Kommunene anbefales her å benytte to måneders høringsfrist. Utdanningsdirektoratet anbefaler at det

sees hen til disse retningslinjene også når lokale forslag om endring av skolestruktur skal utarbeides.

Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal bli tilstrekkelig

opplyst. Innsyn legger til rette for samfunnsdebatt om saker som er viktige for innbyggerne. Retten til

innsyn virker også kontrollerende på forvaltningen og bidrar til å sikre tilliten til uhildede avgjørelser. Det

følger av offentlighetsloven § 3 at kommunens saksdokumenter er åpne for innsyn. Et eventuelt unntak fra

retten til innsyn må kunne hjemles etter særskilte unntaksregler i lov. Innsynsretten gjelder for alle, altså

ikke bare dem som kunne ha vært regnet som parter eller andre som skal uttale seg.

4 Saksbehandlingen i kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser

For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak om nedleggelse

også skje en etterfølgende endring av forskriften om skolekretsgrensene. Områdene som sogner til skolen

som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller flere andre skoler i kommunen. Dette gjør en

forskriftsendring nødvendig.

Forvaltningslovens kap. VII om forskrifter kommer derfor til anvendelse for endringen av forskriften om

skolekretsgrenser. Det betyr at berørte institusjoner og organisasjoner må få uttale seg før forskriften

•

•

•

•
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vedtas, endres eller oppheves, bl.a. foreldrerådet eller samarbeidsutvalget ved de enkelte skolene i

kommunen. Det kan også gjelde andre dersom det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst.

Kommunen kan velge mellom to fremgangsmåter:

A) Nedleggelse og forskriftsendring som to separate saker:

Nedleggelsen og forskriftsendringen kan etter kommunens eget valg behandles som to separate saker,

først et vedtak om nedleggelse, dernest en forskriftsendring som følge av nedleggelsen. Hvis denne

fremgangsmåten velges, vil avgjørelsen om selve nedleggelsen måtte følge ulovfestede

forvaltningsrettslige prinsipper, se pkt. 3 ovenfor. Den etterfølgende forskriftsendringen derimot vil måtte

behandles etter de saksbehandlingsreglene som er angitt i forvaltningslovens kap. VII om forskrifter. Det

vises også til ovennevnte retningslinjer fra JD om forskriftsarbeid i kommunene.

B) Nedleggelse og forskriftsendring som èn og samme sak:

Noen kommuner velger å behandle de to sakene, vedtaket om nedleggelse og forskriftsendringen, som en

og samme sak og sender den samlet på høring. Fordi saken inkluderer en forskriftsendring må hele saken,

også den delen av saken som gjelder selve vedtaket om skolenedleggelse, behandles etter reglene om

endring av forskrifter i forvaltningslovens kap. VII. Det vises også her til ovennevnte retningslinjer fra JD om

forskriftsarbeid i kommunene.

Utdanningsdirektoratet vil understreke betydningen av at kommunene følger saksbehandlingsreglene i

behandling av saker om skolestruktur og -nedleggelser.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-o
m-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/ Side 4 av 4  
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Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og kulturhus 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 112/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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.  
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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      
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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 
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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  
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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. 

 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

  
 
 
 
 
Rambøll Norge AS Trondheim 
Postboks 9420 Sluppen 
7493 TRONDHEIM 
 
Att.: Eirik Lind 

Vår ref. Vår dato: 

17/06984-3 26.10.2017 
  

Deres ref. Deres dato: 

   13.10.2017 

  Vår saksbehandler: 

  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

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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Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2017/6342  
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Deres dato:  
Arkivkode: 421.4 

 
 
 
 
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 
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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. 
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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. 

 

 

 

  



 

  

11/23 

 

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. 
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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. 
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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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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     

 

 

 

Tegninger: 

2001 Situasjonsplan 

2002 Stabilitetsberegninger profil A – Alternativ 1 

2003 Stabilitetsberegninger profil A – Alternativ 2 

2004 Profil B 

2005 Profil C 

2006 Profil D 

 

Vedlegg: 

1 Illustrasjon fra nordvest (Snøhetta) 

mailto:helle.b.olsen@ramboll.no


Omriss planlagt hotellbygg

Omriss planområdet

ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim

TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

www.ramboll.no

2001 0

01 011:1000    1350018711

SITUASJONSPLAN

Totalsondering

Prøveserie

Tower Hotell, Fauske

Fauske Hotell AS

0 19.12.17 JHET

Trykksondering (CPTU)

PAW JHET

AutoCAD SHX Text
2031700

AutoCAD SHX Text
2031800

AutoCAD SHX Text
2031900

AutoCAD SHX Text
95500

AutoCAD SHX Text
95600

AutoCAD SHX Text
95700

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
-6.7

AutoCAD SHX Text
-9.8

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
+3.1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
-10.6

AutoCAD SHX Text
-15.5

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
-17.2

AutoCAD SHX Text
-22.9

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
-6.6

AutoCAD SHX Text
-10.9

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
+3.1

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
-8.2

AutoCAD SHX Text
-14.5

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
+2.8

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
-12.4

AutoCAD SHX Text
-17.6

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S7

AutoCAD SHX Text
-15.6

AutoCAD SHX Text
-20.2

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S8

AutoCAD SHX Text
-18.9

AutoCAD SHX Text
-26.1

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S9

AutoCAD SHX Text
-23.5

AutoCAD SHX Text
-34.7

AutoCAD SHX Text
11.2

AutoCAD SHX Text
+2.9

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
-8.7

AutoCAD SHX Text
-13.6

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S11

AutoCAD SHX Text
-14.6

AutoCAD SHX Text
-20.7

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
+3.2

AutoCAD SHX Text
S12

AutoCAD SHX Text
-23.2

AutoCAD SHX Text
-32.8

AutoCAD SHX Text
9.6

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
-26.3

AutoCAD SHX Text
-35.4

AutoCAD SHX Text
9.1

AutoCAD SHX Text
+3.1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%U%% FORKLARING - BORING 

AutoCAD SHX Text
Terrengkote

AutoCAD SHX Text
Boring type (symbol)

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Fjellkote

AutoCAD SHX Text
Borpunkt nr.

AutoCAD SHX Text
Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)



ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no 2002 0

01 011:4001350018711STABILITETSBEREGNINGER PROFIL A
Total-/effektivspenningsanalyse
Alternativ 1

Tower Hotel Fauske

Fauske Hotel AS

0 19.12.17 JHET PAW JHET



ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no 2003 0

01 011:4001350018711STABILITETSBEREGNINGER PROFIL A
Total-/effektivspenningsanalyse
Alternativ 2

Tower Hotel Fauske

Fauske Hotel AS

0 19.12.17 JHET PAW JHET



ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim

TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

www.ramboll.no

2004 0

01 011:5001350018711

PROFIL B

Fyllingsutslag ifht. sjøbunn og bergoverflate

Tower Hotel Fauske

Fauske Hotel AS

0 19.12.2017 JHET PAW JHET

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
(-2.9 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
(-4.0 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S12

AutoCAD SHX Text
(+3.1 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
Ant. grus

AutoCAD SHX Text
Ant. silt

AutoCAD SHX Text
Ant. grus

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
-40

AutoCAD SHX Text
-40

AutoCAD SHX Text
-35

AutoCAD SHX Text
-35

AutoCAD SHX Text
-30

AutoCAD SHX Text
-30

AutoCAD SHX Text
-25

AutoCAD SHX Text
-25

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
%%uProfil B-B

AutoCAD SHX Text
1 : 500 

AutoCAD SHX Text
SILT,(leirig),enkelte skjellrester

AutoCAD SHX Text
LEIRE

AutoCAD SHX Text
Fyllingsutslag ved fylling for hotell, restaurant etc.

AutoCAD SHX Text
Fyllingsutslag ved fylling  for kun hotell

AutoCAD SHX Text
Antatt bergoverflate

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
Fyllingsfot må plasseres på berg grunnet stabiliteten av marbakken



ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim

TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

www.ramboll.no

2005 0

01 011:4001350018711

PROFIL C

Fyllingsutslag ifht. sjøbunn og bergoverflate

Tower Hotel Fauske

Fauske Hotel AS

0 19.12.2017 JHET PAW JHET

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
(+2.00 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
(-1.12 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
(+5.60 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
%%uProfil C-C

AutoCAD SHX Text
1 : 400 

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
Fylling kun for hotell

AutoCAD SHX Text
Fylling hele sjøområdet



ENDRINGDATO

TEGNINGSSTATUS

REV. TEGN

OPPDRAG

OPPDRAGSGIVER

INNHOLD

TEGNING NR.

OPPDRAG NR.

REV.

MÅLESTOKK

KONTR GODKJ

BLAD NR. AV

Rambøll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim

TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

www.ramboll.no

2006 0

01 011:4001350018711

PROFIL D

Fyllingsutslag ifht. sjøbunn og bergoverflate

Tower Hotel Fauske

Fauske Hotel AS

0 19.12.2017 JHET PAW JHET

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
(-3.23 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
(-1.07 m ut)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
S11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
-25

AutoCAD SHX Text
-25

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
%%uProfil D-D

AutoCAD SHX Text
1 : 400 

AutoCAD SHX Text
SILT,(leirig),enkelte skjellrester

AutoCAD SHX Text
LEIRE

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
Fylling kun for hotell

AutoCAD SHX Text
Fylling hele sjøområdet



6.6 Illustrasjon fra nordvest

   

 

. m..,

 

T  i '
iv   

. ,



 

 

 

 

 

 

TOWER HOTEL FAUSKE 

DATARAPPORT MILJØTEKNISK 

SEDIMENTUNDERSØKELSE 
 

 

Oppdragsgiver 

Tower Hotel Norway AS  

 

Dokumenttype 

Datarapport med tilstandsvurdering 

 

Dato 

2018-03-23 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TOWER HOTEL FAUSKE 

DATARAPPORT MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE 

 

 

 

Rambøll 

Kobbes gate 2 

7042 Trondheim 

PB 9420 Torgarden 

 

T +47 73 84 10 00 

www.ramboll.no 

    

 

 

Oppdragsnr: 1350024546-001 

Oppdragsnavn: Tower Hotel Fauske 

Dokument nr.: M-001 

Filnavn: M-Rap-001 1350024546 - Datarapport sedimentundersøkelser.docx 

 

Revisjon 00  

Dato 2018-03-23  

Utarbeidet av Tony Helmersen Johansen  

Kontrollert av Lise Støver  

Godkjent av Lise Støver  

Beskrivelse Datarapport miljøtekniske sedimentundersøkelser  

 

 

Revisjonsoversikt 
 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

   

   

   

   

 

 

  

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. 
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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.  

 

  



 

Datarapport Miljøteknisk sedimentundersøkelse  

 

 

 
 
 

12 

 

 

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.



EUNOMO-00190017
Í%R5vÂÂj75bÎ

AR-18-MM-005585-01

< 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.



EUNOMO-00190017
Í%R5vÂÂj75bÎ

AR-18-MM-005585-01

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.



EUNOMO-00190017
Í%R5vÂÂj75bÎ

AR-18-MM-005585-01

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.
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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

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)

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

<: 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 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:

439-2018-02270283Prøvenr.: 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
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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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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 

Statens Kartverk, Statens Vegvesen, NIBIO, Geodata AS. Norgeibilder. URL: 
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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
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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
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 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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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 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
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 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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< 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
Í%R5vÂÂl#v}Î

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.
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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.
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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.
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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.
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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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Í%R5vÂÂl#v}Î

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.

Side 20 av 20

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0
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 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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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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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
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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. 

Ditt navn Jan Johansen 

Din e-post 

adresse/adresse 

jan.johansen@isenergi.no  

Cat 143912 

Id 6134063 

Cpformid 16341 
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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/
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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 

 



                              Fauske Næringsforum PB 23 – 8201 Fauske - Org.nr 969 983 370 
                                                       post@fauskenf.no       915 40 855 
 

 
 
 
 
 
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


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Salhusmarka 14 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8900 BRØNNØYSUND Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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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   

  

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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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 



 

8 (51) PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

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. 

  



 

PLANBESKRIVELSE 11 (51) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

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 
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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) 
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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 
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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. 
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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 

 

 
  



Ramboll

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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Detaljregulering for Sentralskoleområdet 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 119/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Vedlegg: 
23.10.2018 Plankart_rev24.08.18 1394530 

23.10.2018 Planbestemmelser_Sentralskoleområdet 1394531 

23.10.2018 Revider planbeskrivelse Sentralskoleområdet 1394532 

23.10.2018 Soldiagram 200818 1394533 

23.10.2018 trafikkanalyse 1394534 

23.10.2018 ROS_Sentralskoleområdet 1394535 

23.10.2018 G-rap-02 6120989 1394536 
 
Saksopplysninger: 
 
Forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet 1841-2012003, endring av opprinnelig vedtatt plan. 
Forslagstiller er Miris AS v/Geir Nystrand. 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av boliger og forretninger.  
Endringen legger til rette for annen plassering av bygninger, parkering og interne veier i forhold til 
gjeldende plan. Det åpnes opp for økt byggehøyde innenfor B1.  
Det legge til rette for totalt 72 boenheter innenfor planområdet fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-
mannsboliger og tre 16-mannsboliger på til sammen 3400 m2 BRA. 



Næringsdelen av planen er uforandret. 
 
 
Planen har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:1000 
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Geoteknisk vurdering 
Soldiagram 
ROS-analyse 
Trafikkanalyse 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til utvidet offentlig ettersyn i perioden  05.09.18 - 19.10.18. Tidligere 
innspill til planforslaget er behandlet i sak 093/18. 
 
Det er innkommet 6  uttalelser til det reviderte planforslaget. Det er ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. 
 
Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Nordland fylkeskommune, 18.10.18 
 
Uttalelse - offentlig ettersyn - revidert forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet 
Planforslaget legger til rette for 72 boenheter og 2 forretningsbygg, samt lekearealer, atkomst, 
parkering, fortau og gangvei gjennom området. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplan og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
Planfaglig 
Vi viser til vår uttalelse av 17. august 2018. Her påpekte fylkeskommunen at manglende varsel om 
oppstart ved endring fra områderegulering til detaljregulering kan være en mulig saksbehandlingsfeil. 
Kommunen behandlet innkomne uttalelser til detaljreguleringen i sak 093/18 i plan- og 
utviklingsutvalget. Av utvalgets vedtak av 4. september 2018 framgår kommunens begrunnelse og 
tydeliggjøring av hva endringen innebærer. I redegjørelsen kommer det klart frem at det har vært en 
omfattende medvirkningsprosess med berørte parter, hvor endringer som er foretatt ikke er vesentlige 
for saken. 
I vår uttalelse påpekte vi for øvrig manglende samsvar mellom bruk av benevnelsene BYA og BRA i 
planbeskrivelsen og i tilhørende bestemmelser. Kommunen viser til at dette skyldes en feil i benevnelsene 
og vil bruke BYA i tråd med opprinnelig plan. Nordland fylkeskommune anbefalte kommunen å benytte 
BRA for å gi bedre forutsigbarhet for hvor mye areal som kan etableres. Vi anser imidlertid at planens 
bestemmelser sikrer forutsigbarhet ved å sette krav til antall etasjer og byggehøyde. Eksempelvis skal 
forretningene F1 og F2, som ligger innenfor sentrumsavgrensingens sone A, oppføres i 1 etg. med 
maksimal byggehøyde 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal skal 
for F1 ikke overstige 1900 m2 og for F2 ikke overstige 1500 m2. 
 
Kulturminne 
Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 



 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Rådmannen vurderer at medvirkningsprosessen er fulgt gjennom to offentlige 
høringer, annonsering og direkte varsling til berørte grunneiere. 
 
 
 
Statens vegvesen, 01.10.18 
 
Andre gangs offentlig ettersyn. Høringsuttalelse til revidert forslag til detaljreguleringsplan for 
Sentralskoleområdet 
 
Vi viser til høringsbrev fra Fauske kommune, datert 05.09.2018, vedrørende nytt offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for endring av «Sentralskoleområdet», planid. 2012003. 
Statens vegvesen har tidligere gitt en høringsuttalelse, datert 09.08.2018, til første 
offentlige ettersyn. Planutvalget har nå vedtatt 04.09.2018 å legge forslag om endring av 
detaljreguleringsplanen med planid 2012003 ut til et nytt offentlig ettersyn. 
Endringene i dette reviderte forslag er i hovedsak justeringer av rekkefølgebestemmelsene, 
og at bygningene innenfor B3 er forskjøvet 15 meter lengre mot sør-vest for å gi bedre lys og 
solforhold til beboerne i øst. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveger og som statlig fagmyndighet 
innenfor vegtransport. 
Saksopplysninger - Detaljreguleringsplanen for Sentralskoleområdet 
Den gjeldende arealplan for sentralskoleområde er en områdereguleringsplan som er vedtatt 
av kommunestyret den 03.04.2014. 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av boliger og forretninger. Nærmest 
Rv. 80 er det planlagt to forretningsbygg med et areal på inntil 3400 m2. Bak disse forretningsbygg er 
det planlagt 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-mannsboliger på 
til sammen 3400 m2 BRA. 
 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på og langs 
vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon om 
et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som er 
utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for 
vegnormalene. 
 
Vår vurdering av planforslaget 
Statens vegvesen er fornøyd med at flere av våre innspill i vår høringsuttalelse av 09.08.2018 er tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
Planen og planbeskrivelsen forutsetter at begge avkjørslene blir utformet i henhold til vegnormalen 
N100, Veg- og gateutforming, dimensjonert for kjøremåte A og at avkjørselen nærmest sentrum blir 
kanalisert (avkjørsel 1). Avkjørselen lengst fra sentrum (avkjørsel 2) skal kommunen flytte lengre fra 
sentrum. 
Det bør ved utbygging av områdene være en godkjent løsning for anleggstrafikk som 



kan fremgå som en del av byggeplanen og/eller arbeidsvarslingsplan. Statens vegvesen skal godkjenne 
slike planer før utbyggingen blir oppstartet. 
Gjennomføringsavtale 
Vi gjør oppmerksom på at ved tiltak på Statens vegvesen sin eiendom må det være inngått en 
gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune. 
Gjennomføringsavtalen vil også kunne legge premisser for utbyggingen. Dersom dette blir aktuelt ber vi 
om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik 
avtale på plass for tiltak som blant annet adkomstveier med tilslutning inn til Rv. 80. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tar til etterretning. En gjennomføringsavtale vil inngås mellom Statens vegvesen og Miris AS. 
 
 
Indre Salten Energi AS, 27.09.18 
 
Revidert forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet  
ISE Nett AS har følgende merknader/innspill:  

1. I forbindelse med endring av detaljregulering for Sentralskoleområdet har ISE NETT AS 
infrastruktur innenfor det regulerte område.  

2. ISE Nett har behov for å motta stipulert effektbehov for hvert enkelt bygg. Dette for å 
vurdere om det er ledig kapasitet i eksisterende forsyningsnett.  

3. ISE Nett ønsker å bli tatt med på planlegging av strømtilførsel. 

 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Før utbygging finner sted skal forslagsstiller ta direkte kontakt med ISE for å avklare det totale 
effektbehovet innenfor planområdet. 
 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, 17.09.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 025/18, har i møte 17.09.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber om en klargjøring av hvor parkeringsplassene 
for beboere/besøkende med nedsatt funksjonsevne er tenkt plassert. 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber også om at disse parkeringsplassene plasseres i 
nær tilknytning til boligene. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Innenfor B1 og B3 løses parkeringen primært i underetasjen for hver bygning.  
 
Bestemmelsenes § 3.6, punkt c endres til: 
Innenfor område P3 avsettes det minimum 15 parkeringsplasser til B1, der 2 av plassene skal være avsatt 
til personer med nedsatt funksjonsevne i nær tilknytning til boligene. 
 



 
 
Sverre Pettersen, 17.09.18 
 
Kommunes brev datert 05.09.2018, 18/13199. 
Jeg viser til mottatte brev. Etter å ha bodd i Selbergveien i snart 6 år, så har jeg erfart at trafikken på RV 
80 har økt betraktelig. Dessuten så er det mye råkjøring fra rundkjøringen og på rettstrekningen opp 
mot kirka. Når det om ikke lenge er 72 nye leiligheter som får utkjøring på RV80, så ber jeg kommunen 
arbeide aktivt for å få satt ned hastigheten til 30-40 km helt fram til nedkjøringen til Stranda og fra 
sentrum. Det vil også føre til et bedre miljø for oss som bor relativt nært RV 80. Jeg minner bare på om 
slagordet ”Der alle trives” må også gjelde for oss som er naboer til RV 80. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til orientering. Det er Statens vegvesen som er vegmyndighet for RV 80. Eventuell nedsetting av 
fartsgrensen må vurderes i sammenheng med etablering av avkjørsel til Sentralskoleområdet. 
 
 
Frode Andersen, 19.11.18 
 
Ønsker adgang til G11 pga felles grense mellom eiendommene gnr 103 bnr 1083 og gnr 103 bnr 1570. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Rådmannen kan ikke se i grunnboks-utskriften at eiendommen 103/1083 har veirett gjennom 103/1570. 
Grunneier har derfor ikke krav til å få adgang til G11. Det blir opp til forslagsstiller å eventuelt lage en 
åpning mellom G11 og 103/1083. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Buss-

Avkjørsel nr. 2

Avkjørsel nr. 1

12+1 p-plass.

13+1 p-plass.

15+1 p-plass.

11+1 p-plass.

6+1 p-plass.

15+1 p-plass.

R=15.00

R
=

8
.0

0

R
=

1
5.0

0

R=1
5.

00

6.00

2.50

3.00

3.00

4.00

8.00

7.00

3.00

5.00

4.00

4.00

R
=6.00

R=6.00

6.00

3.00

Snu-
4.00 4.00

stopp

LEK1
1.157 daa

B1
2.577 daa

B2
2.337 daa

B3
2.663 daa

F1
forretning

F2
forretning

SE
N

T
R

A
L

SK
O

L
E

B
A

K
K

E
N1.3 daa

FA2

0.5 daa

FA1
0.5 daa

P5
2.7 daa

4.00

4.00

4.00

G1

G
6

0.1 daa

G
7 0.2 daa

G100.4 daa

G90.3 daa

GS10.1 daa

G
80.1

 d
aa

plass
G

S2

BYA=1400 m2

BYA=900 m2

BYA=1100 m2

BYA=1900 m2

BYA=1500 m2
6.00 4.50

2.50
7.00

8.00

6.00

4.00

4.00

4.00

R
=

30.00

R
=

75
.0

0

R
=

9.
00

2.50

4.50

6.00

2.50

6.00

6.00 4.50

6.00

R=6.00

R
=6

.0
0

G2

G3

17+2 p-plasser
9 p-plasser

3 p-plasser

P2
0.3 daa

P1
1.1 daa

0.1 daa

0.4 daa

0.1 daa0.1 daa

0.2 daa G
5

G4

TR1

FA3

P30.784 daa

1.958 daa

SVT1

SVT2

SV
T

1
SV

T
3

SVG1

SV
G

2

SV
G

3
SV

G
4

SV
G

5

SVG6

SV
G

7

SV
G

9

SV
G

10
SV

G
11

LEK2

G
11

SVG8

P4
0.570 daa

SVG12

103/8

103/11

103/11

103/43

103/56

103/60

103/65

103/82

103/82

103/83

103/95

103/96

103/123

103/143

103/145

103/188

103/201

103/209

103/225

103/227

103/249

103/251

103/252

103/253

103/255

103/256

103/264

103/265

103/266
103/266

103/266

103/270

103/289

103/290

103/297

103/297

103/304

103/305
103/305 103/305

103/305

103/308

103/310

103/312

103/313

103/314

103/315

103/315

103/316

103/317

103/318

103/319

103/319

103/320

103/321

103/322

103/323

103/336

103/337

103/346

103/349

103/355

103/356

103/373

103/379

103/384

103/406

103/426

103/438

103/453

103/292

103/467

103/468

103/469

103/470

103/473

103/481

103/485

103/486

103/490

103/499

103/500

103/501

103/502

103/505

103/507

103/511

103/513

103/517

103/518

103/519

103/520

103/524

103/525

103/528

103/529

103/533

103/534

103/538

103/540

103/541

103/542

103/543

103/544

103/548

103/549

103/550

103/562

103/563

103/564

103/570

103/571

103/571

103/572

103/573

103/576

103/577

103/578

103/579

103/582

103/584

103/590

103/609

103/615

103/636

103/638

103/648

103/662

103/663

103/670

103/674

103/679

103/693

103/714

103/726

103/729

103/768

103/778

103/794

103/799

103/801

103/818

103/851

103/854

103/983

103/1040

103/1041

103/1047

103/1048

103/1049

103/1374

103/1062

103/1063

103/1082

103/1083

103/1090
103/1092

103/1098

103/1099

103/1107

103/1108

103/1109

103/1113

103/1117

103/1119

103/1121

103/1142

103/1142103/1201

103/1202

103/1204

103/1221

103/1230

103/1235

103/1254

103/1257

103/1260

103/1261

103/1262

103/1267

103/1278

103/1289

103/1301

103/1309

103/1324

103/1324

103/132

103/1328

103/1338

103/1339

103/1342

103/1344

103/1359

103/1362

103/1364

103/1366

103/1367

103/1383

103/1391

103/1406

103/1411

103/1418

103/1431

103/1447

103/1448

103/1453

103/1458

103/1465

103/1468

103/1469

103/1475

103/1477

103/1487

103/1488

103/1505

103/1507

103/1517

103/1559

104/118

104/135

104/142

104/144

104/147

104/159

104/171

104/174

104/175

104/187

104/207

104/208

104/218

6

104/290

104/357

104/453

104/484

104/485

104/486

104/487

104/488

104/489

104/490

104/491104/492104/493
104/494

104/495
104/496104/497

104/498

104/560

121/1

121/1

103/1054

103/515

121/1

103/618

103/836

103/1264

103/1501

103/1518

103/11

103/235

103/1555

103/1555

103/235

103/1554

103/1490

103/103

103/104

103/102

103/1569

104/824

103/1570

103/830
103/1574

103/126

121/1

103/247

103/49

103/1600

103/914

103/160

103/254

103/248

103/231

103/45

103/1604

103/1608

103/1608

103/168

103/41

103/11

103/744

103/1622

103/134

103/133

103/521

104/455

104/452

103/895

103/894

103/1201

103/798

Y
 5

1
6
0
0
0

Y
 5

1
6
0
0
0

Y
 5

1
6
1
0
0

Y
 5

1
6
1
0
0

Y
 5

1
6
2
0
0

Y
 5

1
6
2
0
0

Y
 5

1
6
3
0
0

Y
 5

1
6
3
0
0

Y
 5

1
6
4
0
0

Y
 5

1
6
4
0
0

Y
 5

1
6
5
0
0

Y
 5

1
6
5
0
0

Y
 5

1
6
6
0
0

Y
 5

1
6
6
0
0

Y
 5

1
6
7
0
0

Y
 5

1
6
7
0
0

X 7460200 X 7460200

X 7460300 X 7460300

X 7460400 X 7460400

X 7460500 X 7460500

X 7460600 X 7460600

TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000

Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000 Ekvidistanse

1:1000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

2. gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN ER UTARBEIDET AV FAUSKE KOMMUNE - JIK PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

Detaljregulering Sentralskoleområdet

2012003 JIK

1

Vedtak kommunestyret
Offentlig ettersyn i tidsrommet

22.05.18

JIK

JIK

Plan-ID

2012003

Plantype:

Detaljregulering

Forslagsstiller:

Miris AS

Koordinatsystem:         UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag:            NN 2000

FKB

12.06.16

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

0 10 20 30 40 m

3. gangs behandling i planutvalget

Dato

11.05.18

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse

Forretninger

Energianlegg

Lekeplass

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Kjøreveg

Fortau

Gang/sykkelveg

Gangveg/gangareal/gågate

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Annen veggrunn - grøntareal

Parkering

Parkeringsplasser med bestemmelser

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Regulert kant kjørebane

Regulert parkeringsfelt

Regulert fotgjengerfelt

Regulert støttemur

Målelinje/Avstandslinje

Avkjørsel

Påskrift feltnavnAbc

Påskrift reguleringsformål/arealformålAbc

Påskrift arealAbc

Påskrift utnyttingAbc

Påskrift breddeAbc

Påskrift radiusAbc

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskriftAbc

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008



1

Fauskekommune

PLANBESTEMMELSER
tildetaljregulering for

Sentralskoleområdet

SAKSBEHANDLING ETTERPLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Oppstartsmøte 25.09.2012 R.H.B.
Kunngjøringomigangsattplanlegging 27.10.2012 R.H.B.
1.gangsbehandlingiplanutvalget 15.10.2013 J.I.K.
Offentligettersynitidsrommet 13.11.13-27.12.13 J.I.K

2.gangsoffentligbehandling 11.03.2014 J.I.K

Vedtattkommunestyret 03.04.2014 J.I.K

1.gangsbehandlingiplanutvalget(endringavplanen) 22.05.2018 J.I.K

Offentligettersynitidsrommet 29.05.18-10.08.18 J.I.K

2.gangsbehandlingiplanutvalget 04.09.18 J.I.K

Offentligettersynitidsrommet 05.09.18-19.10.18 J.I.K

3. gangs behandling iplanutvalget 24.10.18 J.I.K

Planident:1841-2012003

Reguleringsbestemmelseneerisamsvarmedkommunestyretsvedtak. Plankarttil
bestemmelseneervistiegetdokument.

Dato……………………………………………………………………………………………...
ordførerensunderskrift

Planbestemmelseneerutarbeidet16.04.2013av
A/S Salten Kartdatapåvegneav Fauskekommuneog Fauske
EiendomsutviklingAS



2  

Revidert: SKD: 13.02.2014, FK: 03.04.2014 
Endret: 23.10.18 FK 



3  

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

§ 1 
GENERELT 

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

 
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Forretninger, Lekeplass. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau/gangareal, Gang- og sykkelveg, 

Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser, Trafo. 
 
 

§ 2 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, 
fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 

 
2.1 Boligbebyggelse, B1-B3. 

 
a) På område B2-B3 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område B1 kan det oppføres bygning i fem 
etasjer  med maksimal byggehøyde på 16,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det 
samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1 400 m2 ekskl. parkering for B1, 900 m2 

inkl. parkering for B2 og 1100 m2 ekskl. parkering for B3. 
 

b) For område B1 – B2- B3 må det anlegges minimum 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 
Carport/garasje/garasjeanlegg kan erstatte  biloppstillingsplasser. 

 
 

2.2 Forretninger, F1-F2. 
 

a) På område F1 og F2 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for F1 ikke 
overstige 1 900 m2 og for F2 ikke overstige 1 500 m2. 

 
b) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere / containere for 

oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning 
eller tilsvarende. 

 
2.3 Lekeplass, LEK1og LEK2. 

 
 

a) Det skal settes av areal på minimum 35 m2 pr. boenhet til uteoppholdsareal for B1-B3. 
Totalt 850 m2 dekkes ved etablering av utteopphold på taket av bygningene innenfor B3. 
Ca. 1700 m2 settes av på LEK 1 og LEK 2. Området opparbeides med huskestativ, 
sandkasse, benker, bord og lignende. Det tillates ikke bygninger.  



4  

eller motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. 
Trær i utkant av området mot naboeiendommer skal ikke fjernes. 

 
2.5 Trafo 

 
a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 
 
 

§ 3 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
3.1 Kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN. 

 
a) Eksisterende kommunal kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN kan opprettholdes og 

vedlikeholdes som tidligere. 
 

3.2 Kjøreveg, FA1-FA3. 
 

a) Kjøreveg, FA1 er atkomst for P5. 
 

b) Kjøreveg, FA2 er atkomst for B2 og B3. 
 

c) Kjøreveg, FA3 er atkomst for B1 
 

3.3 Fortau/gangareal, G1-G11. 
 

a) Område G1-G9 og G11 er fortau/gangareal til allmenn bruk og kan tilrettelegges med asfalt og 
kantstein. Område G10 er fortau/gangareal i tilknytning til F1 og F2 og det avsettes rom for 
sykkelstativ i tilknytning til inngangsparti. Fotgjengerfelt i tilknytning til G1-G11 skal ha 
belysning. 

 
b) Området G2 er gangareal og det tillates ikke motorkjøretøy med unntak av utrykningskjøretøy, 

varelevering og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

3.4 Gang- og sykkelveg, GS1-GS2. 
 

a) Eksisterende gang- og sykkelveg, GS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 
 

b) Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 
 

c) Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 
 

3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, 
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg. 

 
b) Arealet kan opparbeides etter behov med f. eks. beplantning, belegningstein, asfalt, kantstein 

m.m. 
 

3.6 Parkering, P1-P5. 
 

a) Innenfor område P1 avsettes det 28 parkeringsplasser i forbindelse med svømmehall, herav 
skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
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b) Innenfor område P2 avsettes det 3 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
c) Innenfor område P3 avsettes det minimum 15 parkeringsplasser til B1, der 2 av plassene skal 

være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne i nær tilknytning til boligene. 

 
d) Innenfor område P4 avsettes 10 parkeringsplasser til B1. 

 

e) Innenfor område P5 avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr. 100 m2 forretningsareal i F1 
og F2, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
3.7 Siktlinjer 

 
a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 

høyde over 0,5 m. 
 
 

§ 4 
DIVERSE BESTEMMELSER 

 
4.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser. 

 
a) Før det gis byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av 

området. Alle terrengarbeider herunder også poretrykksmålinger, jordskjelvdimensjonering, 
fundament- og graveplan m.m. skal kontrolleres av geotekniker. 

 
b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets plassering, 

parkering, sykkelparkering, m.m. Det skal også legges ved en oversiktsskisse som viser 
totalbildet for det enkelte delområdet (B1, B2, B3 og F1/F2). 

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

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

 
d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

 
1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med belysning i samråd 

med Statens Vegvesen. 
2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i henhold til 

plankart. 
3) Avkjørsel 1  opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles før første 

bebyggelse kan tas i bruk. Avkjørsel 2 opparbeides i henhold til planen og skal 
ferdigstilles før første bebyggelse på F1 og F2 tas i bruk. 
 

e) Adkomstveier, gang- og sykkelvei og bussholdeplass, må være universelt utformet i 
samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater». 
 

f) Tiltakene nevnt i § 3.4 skal være utbygd før avkjørslene blir utbedret. 
 

g) Lekeplass skal opparbeides før det gis brukstillatelse innenfor B1, B2 og B3. 
 

4.2 Tilgjengelighet 
 

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det 
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sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal 
etterstrebe universell utforming. 

 
4.3 Energi 

 
a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en 

hver tid gjeldende teknisk forskrift. 
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4.4 Støy 
 

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

 Støy- og forurensningshensyn overfor naboer skal ivaretas under anleggstiden. 
 

4.5 Adgang 
 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 
bnr. 1570. 

 
4.6 Avkjørsel 

 
a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke tillatt. 

 
4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 
inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 
 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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1.0 Innledning 

 
1.1 Tiltakshaver 
Miris AS, www.miris.no .  Kontaktperson: Geir Nystrand epost geir.nystrand@miris.no 
tlf (+47)46411441 

 
1.2 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor: 

 
Hjemmelshaver Adresse Poststed 

Fauske kommune Postboks 93 8200 Fauske 

Fauske Eiendomsutvikling AS Myrvollveien 18 8009 Bodø 

Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 

Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø 
 

1.3 Planlegger 
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413. 
Omregulering Fauske kommune, Plan/utvikling i 2018. 

 
1.4 Hensikten med planen 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med bebygd areal på inntil 3 400 m2. Bak området for 
forretning planlegges det 72 boenheter fordelt på tre 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 
16-mannsboliger med et bebygd areal på til sammen 3400 m2. I eksisterende reguleringsplan er 
samlet BYA = 4031 m2 for boligområdene, noe som utgjør en reduksjon på 631 m2.  
Planen skal også vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt fortau/gangveg 
gjennom området. 

 
1.5 Gjeldende planverk områdereguleringsplan for sentralskoleområdet 

 
Gjeldende plan for området er 
områdereguleringsplan for 
sentralskoleområdet planid.: 
1841-2012003 som er vedtatt av 
kommunestyret 03.04.2014 

http://www.miris.no/
mailto:geir.nystrand@miris.n
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1.6 Konsekvenserendretplan
Planen medfører endring i avsatt område til boliger. Parkeringskravet er 1,4
parkeringsplasser pr. boenhet. For området B1 er det parkeringplasser ute som utgjør 25
plasser, resterende 48 parkeringplasser er i underetasje av byggene.
For B2 erkravet 6 plasser pr. bygning som løses gjennom parkering i underetasje, totaltutgjør
dette 24 parkeringsplasserfor B2. For B3 er parkeringskravet3 plasser pr. bygning som
løses gjennom parkering i carport.
Byggehøyden for B1 er 16 meter som erkote 39. I opprinnelig plan er tillattbyggehøyde 9
meter for B2 og 3.

Forretningsområde inkl. parkering ogkjøreareal 26 % avtotaltareal. Påmotsattside avrv.80
liggernye Rema 1000 ogforretningsområdeti planen leggesnærmestdette mensboliger
plasseresi bakkantmoteksisterendeboligerog svømmehall.

Detleggesopp til ateksisterende avkjørslertil områdetskal benyttesforinnkjøring til området,
mensdetkun blirtillattmed utkjøring i avkjørsel nærmestsentrum. Endretbruk avområdetvil
føretil økttrafikk, men beregningerviseratventetiden erakseptabel og ikkekrevervegtiltak på
rv.80. Trafikksikkerhettashensyn ved flytting avfotgjengerfeltjf. trafikkanalysen. Detlegges
opp til fortau gjennom områdetog atkomstvidernordovermotsvømmehallen og Kirkeveien slik
atdagenssnarveg gjennom områdetopprettholdes. Tiltaketvurderesågi ingen/ubetydelige
negativekonsekvenserforallmentfriluftsliv.

Fornaboeiendom i nordvestgirnyebygg noe endretutsiktmotsørog sørøst. Eksisterende
bygg påtomten som skal rives skyggeri dag merforutsiktmotsørøst. Terrengetskrår mot
sørslik og plassering avbygg innenforbyggegrensegirubetydeligeskyggevirkningerfor
naboeiendom. Deterutarbeidet sol/skyggediagram. Genereltvil man med naturlig fortetting i
sentrumsområderkunneforventenoe endret/redusertutsikt. Tiltaketvurderesågi små
negativekonsekvenserfordeflestetilgrensende eiendommer.

Tiltaketførertil kompaktboligbebyggelsei nærtilknytning til sentrum, fritidsanlegg og skole,
som vil redusere behovetforbil. Utvikling avnæringsdrifterpositivtbådemed tanke på

Dengamlesentralskolensettmotnordøst.
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framtidige arbeidsplasser. I tillegg byttes gammel utbrukt bygningsmasse ut med nye bygg. 
Tiltaket vurderes som positivt i forhold til bosetting, folkehelse og Fauske som samfunn. 
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2.0 Registreringer 
 

2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 26,5 daa og omfatter gnr. 103 bnr.292 og 1570 og 1385 samt gnr. 120 
bnr.1. Området ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like sør for Fauske 
svømmehall. 

 

 
 

2.2 Eksisterende arealbruk 
Innenfor planområdet finnes eksisterende bygningsmasse fra den gamle sentralskolen som ble 
nedlagt i 2007, gangveg mellom rv.80 og Kirkeveien samt kjøreveg/parkering til svømmehall og 
kjøreveg til boliger øst for området. 
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2.3 Infrastruktur
Eksisterendeveg, rv.80 gårlikesørforplanområdetog Kirkeveien likenordforområdet.
Områdethari dag atkomst viato avkjøringerfrarv.80 og detlegges ikke opp til avkjøring fra
Kirkeveien. Detgårkjøreveg frem til nedlagtskolebygg og tidligerelærerparkering samtgangveg
gjennom planområdettil Fauskesvømmehall og videretil Kirkeveien med bakenforliggende
områder. Deterogsåatkomstknyttettil ca. 4-5 eneboligerlangs Selbergveien, disse hari tillegg
alternativavkjøring frakommunal veg østfordenne veien motsentrum. Fartsgrensepårv.80er
50 km/tforbi planområdetog trafikkmengden liggeri følge Statensvegvesens nasjonale
vegdatabank pårundt6000(ÅDT=årsdøgntrafikk).

2.4 Kulturminner, naturverdierogbiologiskmangfold
Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.5 Skole, barnehageogforretninger
Innenfor en radius på ca. 600 meter når man Vestmyra med barneskole, videregående skole,
idrettshall, svømmehall og kunstgressbane. Det er omtrent samme avstand til Fauske
sentrum med kjøpesenter med et større vareutvalg, hotell, kino og spisesteder. Innenfor en
radius på under 1 km ligger Vestmyra barnehage (kommunal. Pr. i dag er det ca. 150 m til
nærmeste matvarebutikk (Rema 1000) fra planlagt boligområde.

Eksisterendeavkjørselnr.2settmotvest.

Eksisterendeavkjørselnr.1 settmotvest.
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2.6 Grunnforhold
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av tykk havavsetning, noe som kan være
indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr.
rapport av 04.12.2009 og det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Kommunen
krever grunnundersøkelser med geoteknisk vurdering og dette er gjennomført av Rambøll
Norge AS. Tredje partskontroll er utført av Multiconsult AS.

I følge Rambølls grunnundersøkelser består grunnen av et fastere topplag på ca. 2,0 m over
leier og kvikk/sensitiv leire ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag samt
sand- og gruskorn. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 m under terreng. Anbefalt
rekkefølge graving er fra nord til sør på tomta og omvendt ved bygging. I den geotekniske
vurderingen (rapporten) fra Rambøll fremkommer blant annet resultat og vurdering av
stabilitetsbergningene for planområdet.

Planområdetpåvestsidensettmotnord.

Fauskesvømmehallitilknytningtildengamle Sentralskolensettmotsørøst.
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2.7 Klimatiskeforhold
Generelterdeten del vind på Fauske, men utgjøringen risiko.

2.8 Støy
Planområdetliggerlikeved Rv. 80sådetvil forekommenoevegtrafikkstøy. Boligbebyggelsen
liggerbakforretningsområdetog detgjørestiltakmed hensyn påstøyved valg avfasadeog
øvrigebygningsmessigetiltak. En evt. omleggingav Rv. 80vil påsiktmedføregenereltredusert
vegstøyi området.

2.9 Risiko-ogsårbarhet(ROS)
Fylkesmannen i Nordlandssjekklistefor ROSerutfyltogfølgervedlagt.

3.0 Planfremstilling

3.1 Planforslag
Plannavn er Sentralskoleområdetog planider1841-2012003. Planforslagetbestårav:

plankartav31.01.2013(rev. 24.08.2018), målestokk1:1000(vedlagti A1)
reguleringsbestemmelserav16.04.2013(rev. 24.08.2018)

Reguleringsformålenevisespåvedlagteplankartogerforretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniskeanlegg), parkeringogfriluftsområdei sjø. Maksimal
byggehøydeforbolig ersatttil 9,0og 16,0m samtmaksimaltbebygd areal (BYA) ervisti
plankart.

Forretning
Eksisterendebygg innenforplanområdetskal rivesog detteervisti plankartet. Nærmestrv. 80
planleggesdettoforretningsbyggmed areal påinntil ca. 3 400m 2

Dettegiri tilleggtil kravom

minimumsparkering(minimum 1 p-plasspr. 100m 2 forretningsareal).

Avkjørselnr.1 (Sentralbakken)ognye Rema1000settmotsør.
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Boliger 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Bak område for 
forretning legges det opp til 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og 
tre 16-mannsboliger. 2-mannsboligene innenfor B3 vil parkering foregå i carport/garasje mellom 
boligene. Innenfor B2 vil 4 - mannsboligene nord for FA2 parkere i underetasje til huset. På B1 
vil 16 –manns boligene parkere på avsatt parkeringsareal P3/P4 som rommer minimum 25 
plasser. Reserede parkering skjer i underetasjen. 
 

 
Veg 
I planforslaget foreslås Sentralbakken som vegnavn på avkjørsel 1 som hovedatkomst til 
området.   
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Nedenfor vises skisser for utforming av bygningsmassen som vurderes: 

Fargene er valgt for å markere byggene tydligere. 
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3.2 Trafikk
Deterlageten enkel trafikkanalyse derdetersettnærmere påde to eksisterendeavkjøringene
fra rv.80. Beregningeravfremtidig trafikkmengde(ÅDT) og ventetid på rv.80 visteatdetikke er
nødvendig med vegtiltak i forbindelsemed utbyggingen. Unntak eropparbeidelseavavkjøringeri
hht. håndbok 017 (dimensjonertettervogntog med kjøremåte A, jf. trafikknotat). Detleggesopp
til inn- og utkjøring i avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) ogkun innkjøring i avkjørsel nr. 2. I
planprosessen vardetlagtopp til GS-veg langsrv.80, men etterinnspill fra Statensvegvesen ble
deleravdette endrettil fortau.

Statensvegvesen ønskeri utgangspunktetkun en avkjøringtil planområdet. Årsaken til at
tiltakshaverlikevel forslåratdeto eksisterendeavkjøringeneopprettholdeserforåsikreen god
og trygg trafikksituasjon interntpå området. Kommunen harstiltkravom atdetsettesavrom for
atsentrumsbussen kan ha en stopp innenforplanområdeti fremtiden og vil selvta dette opp
med Nordlandfylkeskommune. Bakgrunn forønskeom buss-stopp erinnspill frabeboernei
området og Rema1000.

Forå oppnå en bestmulig trafikksituasjon innenforplanområdeterdetønskelig aten
opprettholdermulighetforinnkjøring i dagensto eksisterendeavkjørslertil området. Dette
gjelderbådeforsentrumsbussen med trestopp daglig og i forbindelsemedvarelevering (trailer)
samtparkering. Forå ivareta trafikksikkerheten motrv. 80 vil detkun bli tillattmed inn-og
utkjøring fra avkjørsel nr.1. Mensforavkjørsel nr.2(nærmest Bodø) vil detikke bli tillattmed
utkjøring, dettefor åunngåen ”x-kryss”-situasjon.

3.3 Avfallshåndtering
Planområdetvil inngåi den kommunaleavfallsordningen som driftesavIRIS (interkommunalt
renovasjonsselskap).

Rv.80settmotsentrum(avkjørslertilplanområdettilvenstrepåbildetogavkjørseltil NAVtilhøyre).
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3.4 Klima
Detforeliggeringen opplysningerom atområdetharspesiellelokalklimatiskeforhold, som det
måtassærligehensyn til.

3.5 Tilgjengelighet
Områdethargodtilgjengeligheti eksisterendekjøreveg. Universell utforming harliggettil grunn
forutforming avplanforslagetogdetersattkravtil tilrettelagtparkering samtsykkelparkering.
Detleggesopptil sammenhengendefortau/GS-veggjennom området.

3.6 Areal/formål
Planområdeterpåca. 26,5daa. Nedenforvisesforhold mellom blantannetbyggeområderog
lekeareal.

Boliger 7.6 daa

Forretning 3.5 daa

Vegareal 3.5 daa

Annen veggrunn, teknisk 0.6 daa

Annen veggrunn, grønt 2.1 daa

Parkering 4.1 daa

Lekeområde 1.7 daa

Gangvei 2.8 daa

Sum 25,9 daa

OmrådetforFA1 og F1 samteksisterendebygningersettmotnord.
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3.7 Barn og unge
Områdetliggeri nærtilknytning til skoleog lekeplasser. Hensynettil barn og ungeerivaretatt
gjennom avsettingavegen lekeplass, LEK1/LEK2innenforplanområdetsamtplanleggingav
fortau/GS-veg gjennom området. Detleggesopp til ateksisterendetrærog buskerinnenfor
lekeområdetbeholdes. Sørvestforrv.80liggermuseum med størreog sammenhengende
friområderog eri dag mye brukttil friluftsliv/turgåing. Detteområdetsamtnærhettil sjøen gir
ogsåmulighetforvarierttur-og lekeområde.

3.8 Utbyggingsavtale
Kommunen kreverutbyggingsavtalevedrørende veg, vann og avløp.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakerei planprosessen
Fauskekommune: Jan-Erik Johansen, Jan Ivar Karlsen, Arn Kyrre Jakobsen og Frode
Ramskjell. I det reviderte forslaget 2018 har Jan Ivar Karlsen og Gunnar Myrstad
deltatt.

4.2 Kunngjøringigangsattplanarbeid
Detblemeldtoppstartmed annonsei Saltenposten 27.10.2012 og melding om
planlegging24.10.2012sendttil offentligemyndigheter, naboerog andreberørte
parter. Endring avområdereguleringsplanen har ikke planoppstart. Nabomøte mai
2017.

4.3 Innkomneforhåndsmerknader

Offentligehøringsinstanser

4.3.1 Nordlandfylkeskommune(Nfk), 12.11.2012
Planfaglig: Visertil fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk, kravtil
medvirkning, naturmangfoldloven ogalternativeenergikilder. Kulturminnefaglig: Ingen
kjenteverneverdigekulturminner. Girendelig uttalelse ved offentlig ettersyn.

Vårkommentar:Ivaretattiplanprosessog-dokumenter.

Lekeområdeogeksisterendetrærsettmotnordøst.Lekeområdeogeksisterendetrærsettmotvest.
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4.3.2 Sametinget, 21.11.2012 

Kan ikke se at det er fare for at omsøkte tiltak kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner og derfor ingen spesielle merknader. Ber om at § 8 i lov om 
kulturminner ivaretas og formidles videre vedrørende arbeid i marken. 

 
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser. 

 
4.3.3 Fauske Lysverk, 27.11.2012 

Lysverket har siden 2006 utviklet fjernvarmeanlegg på Fauske og kildevalg nærmer seg. 
I  dag har man to fjernvarmeanlegg på Fauske, det ene er et midlertidig gassanlegg 
(Krokdalsmyra) og det andre er varmekilden en container som inneholder 3 stk 
elementkjeler på hver 500 kW. Rørnettet er ferdiglagt i grunnen, hvorpå følgende er 
påkoblet: Vestmyra videregående skole, Vestmyra barneskole, Fauske svømmehall og 
Fauske Fengsel. Det jobbes fortløpende med å koble op flere kunder på eksisterende 
fjernvarmenett eks. Fauske Helsetun og rør for snøsmelting i Storgata og Sjøgata. 
Fauske  Handelspark tilknyttet et nærvarmeanlegg på Krokdalsmyra, oppvarmet med 
gass. 

 
Hele Fauske er befart med tanke på nye kunder til fjernvarmenettet og strekker seg fra 
Erikstad i vest, til Mesta i nord og jernbanestasjon i øst. Det er planlagt at et nytt nett skal 
knytte kundene sammen hvor også eksisterende nett skal knyttes til. Før Fauske Lysverk 
setter i gang med videre bygging av fjernvarmenett, så vil kartlegging av  
kundegrunnlaget  med tilhørende effekt og energileveranse være viktig. Om potensielle 
kunder kan bruke  fjernvarme ikke pålegges tilknytning vil det ikke være lønnsomt med 
utbygging av  infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme på Fauske. Ber  
om følgende: 1 -  At det legges opp til at fremtidige bygg skal bruke fjernvarme som 
energikilde. 2 - At  anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk 
AS når en evt.  infrastruktur er på plass. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre  planleggingen av området. Dette med bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og med  tanke på fjernvarmeanlegg. 

 
Vår kommentar: Det kan kun settes krav om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde 
for fjernvarmeanlegg, men tilkobling vurderes og vil evt. bli avklart i møte med Fauske 
kommune, Fauske Lysverk og utbygger. 
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4.3.4 NVE, 27.11.2012
I hht. NGUsløsmassekartbestårområdet avtykkhavavsetning, noesom kan være
indikasjon påustabilegrunnforhold. I slikeområdererdetgrunn til åvurderefarefor
kvikkleireskrednærmere. NGI harforetattkvikkleierekartlegging i området, jfr. rapport
av04.12.2009. Deterikkepåvistkvikkleireinnenforplanområdet, men detbørfremgåav
plandokumentenehvordan fareforkvikkleireskredervurdertogtatthensyn til. Positivtat
detskal gjennomføresnødvendigegrunnundersøkelserog detgjøresoppmerksom påat
kommunen skal påseatfaren forkvikkleireskredertilstrekkelig utredetførplanen vedtas.

Vårkommentar: Geotekniskrapportfølgerplandokumentene.

4.3.5 Statensvegvesen (SVV), 30.11.2012
Områdethari dagtoatkomsterfra Rv. 80og detliggeren atkomstpåmotsattsideav
Rv. 80visávisden vestligeatkomsten til planområdet. En slik x-kryssløsning på Rv. 80
må unngåsveden forskyvningavatkomstene. Avtrafikkmessigegrunnerønskes
færrest muligeatkomsterfra Rv. 80til planområdetsom fårendretbruk. Nyatkomstmå
dimensjoneresetterhåndbok 017. Omfang erikkeoppgittogdetmålagesen enkel
trafikkanalysesom siernoeom størrelseogtypetrafikksom den nyearealbruken vil
genereretil/fra Rv. 80og til/fradetkommunalevegnettet. Gjeldertrafikkstrømmerav
bådekjørendeogmyketrafikanter. Behovvidereføring GS-vegsentrum forbi/gjennom
planområdetmåvurderesog om dagenskrysningspunktererpå Rv. 80erlike
hensiktsmessigevednyarealbruk. Behovforkollektivløsning som kan betjeneområdet
måvurderes. Fylkeskommunen haransvarforruteopplegg, mens SVVvil ha
synspunkter til plasseringavevt. buss-stopp i tilknytning til Rv. 80. Siden nyarealbruk
vil ha innvirkningpå Rv. 80er SVVen viktig samarbeidspartog måkonsulteresfør
planen leggesutpåhøring, foråsikreatatkomstløsningen blirtrafikksikker.

Vårkommentar: Deterutarbeidetenenkeltrafikkanalyseforområdet. Øvrigeinnspill
ivaretasiplanprosess-ogdokumenter.

Avkjørsel1 (Sentralbakken)ognaboeiendomsettmotnord.
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Direkteberørteparterognaboer

Ingen skrifteligeinnspill.

4.4 Samarbeid
Detbleavholdtoppstartskonferanse25.09.2012med Fauskekommunev/Jan-Erik Johansen,
Arn Kyrre Jakobsen og Frode Ramskjell.

5.1 Vedlegg

1. Plankarti A2, M 1:1000
2. Planbestemmelser
3. Kopiavoppstartsmelding, annonseoginnkomneforhåndsmerknader
4. Trafikkanalyse(notat)
5. ROS-sjekkliste
6. Geotekniskvurdering, Rambøll Norge AS
7. Soldiagram

Alledokumenterleveresi ønsketformat(pdf, word ogsosi) i henholdtil avtalemed Fauske
kommune.

Sentralbakkenog Selbergveiensettmotnordøst.
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A/S Salten Kartdata 
- når du vil vite hvor du er! 

Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske 
Postadresse: 8205 Fauske Telefon: 
75 40 24 80 Telefaks: 75 40 24 81 
Bankgironr.: 8951.07.09641 
Foretaksnr.: 943551413  
Internett: www.skd.no 

NOTAT - Sentralskoleområdet, Trafikkanalyse 

Til: Torbjørn Søfting, Fauske Eiendomsutvikling AS 
Fra: Rita Helen Berg, A/S Salten Kartdata 
Dato: 05.04.2013 
Rev.: Fauske kommune, 08.11.2013 

Bakgrunn 
Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger å tilrettelegge området for den gamle sentralskolen til 
boliger og forretning. Området ligger mellom Fauske svømmehall og rv. 80. Det planlegges 46 
boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. Nærmest rv. 
80 planlegges det forretningsareal på inntil ca. 3 400 m2 med ca. 20 ansatte. I kommunedelplan 
for Fauske, del 2 er området avsatt til offentlige bygninger og forretning/kontor. 
 

 
Figur 1: Viser planovgrensning (gult) og tilhørende veinett. 

På bakgrunn av ønske fra Statens vegvesen sees det litt nærmere på trafikksituasjonen som følge 
av tiltaket og dens påvirkning på trafikkavvikling på rv. 80. Dette notat beskriver hvilken 
trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen av boliger og forretning innenfor planområdet. 
I denne sammenheng sees det på aktuelle problemstillinger og tiltak for riksvegen. 

Konklusjon 
Trafikkøkningen som følge utbyggingen på sentralskoleområdet er beregnet til 600 biler pr. 
årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de 
som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Da ventetiden er fullt 
akseptabel vil det ikke kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 m mot Fauske sentrum. I avkjøring 
nr. 1 nærmest Fauske sentrum legges det opp til en overkjørbar deleøy evt. kun oppmerket 
deleøy. 

http://www.skd.no/
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1.0     Planområdet 
Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like 
sør for Fauske svømmehall. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, 
boliger, lek samt tilhørende atkomstvei, fortau og parkering. Mot sentrum er det ca. 150 m til 
nærmeste rundkjøring og ca. 350 m fra rundkjøring koblet mot E6. Området har to 
eksisterende avkjøringer fra rv. 80, gangvegatkomst til Fauske svømmehall som ligger nord 
for området samt atkomst til 4-5 boliger langs Solbergveien sørøst for planområdet. 

2.0     Dagens trafikksituasjon 
Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet omfatter to avkjørsler fra rv. 80 og noen 
veiarmer opp til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangvegatkomst til 
Fauske svømmehall. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Solberveien, disse 
har i tillegg alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. 
Vegsystemet er vist på kartet nedenfor. 

 
Figur 2: Viser eksisterende vegnett i og i tilknytning til planområdet (blå striplet linje). 
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2.1      Vegdata 
Trafikkdata og kartinformasjon hos Statens vegvesen (www.vegvesen.no) viser at rv. 80 har en 
ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 6 000 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. 

 
Figur 3: Viser trafikkmengder oppgitt i ÅDT (kjøretøy/døgn og fart). Kilde: Statens vegvesen. 

Trafikktallene fra Statens vegvesen vist i figuren ovenfor er hentet fra den nasjonale 
vegdatabanken. Som tilskudd til trafikkdata fra Statens vegvesen er det gjennomført manuelle 
tellinger i kryss rv. 80 (Storgata), Kirkeveien og Naustveien. Tellinger ble gjennomført i 2013 
den 21.03 kl.14.30-16.30 og 22.03 kl.07.00-09.00. Telling er foretatt av SKD og i forbindelse 
med denne tellingen ble det tatt videoopptak i kryssene. Tellingene ble gjennomført ved å 
registrere svingebevegelser fra de ulike tilfarter, samt oppdeling i ulike kjøretøykategorier. 
Tellingene på vegnettet er delt inn i halvtimes intervall. Dataene er brukt som kontroll av tall i 
kapasitetsberegningene. 

2.2      Dagens trafikkavvikling 
Dagens situasjon er at den største delen av trafikken er gjennomgangstrafikk på rv. 80. 
Planområdet har to mulige avkjørsler som i dag benyttes av 4-5 boliger langs Solbergveien øst 
for området. Fauske svømmehall har hovedatkomst og parkering fra den kommunale veien på 
nordsiden (Kirkeveien). Fra sentrum i øst går det GS-veg frem til dette området, men ikke 
videre vestover mot Bodøsiden. På motsatt side av rv. 80 går det fortau helt frem til avkjøring 
Erikstad. I forbindelse med området er det to fotgjengerfelt som knytter nord og sørsiden av rv. 
80 sammen. 

http://www.vegvesen.no/
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Rv. 80 er forkjørsveg med en fartsgrense på 50 km/t forbi området og videre mot Bodø er det 
flere avkjøringer til boliger/boligområder på begge sider av rv. 80. Det planlegges ikke 
kjøreatkomst fra Kirkeveien, kun gangatkomst slik som pr. i dag. Planområdet omfatter heller 
ikke Fauske svømmehall sitt område. Da det pr. i dag er det er svært liten trafikk som går inn 
og ut av området etter nedleggingen av sentralskolen er det ikke gått nærmere inn på kapasitet 
og forsinkelser dette skaper da det antas at det er ubetydelig i det totale trafikkbildet. 

2.3 Parkering 
Når det gjelder parkering har svømmehallen parkeringsplasser mot Kirkeveien på nordsiden 
av planområdet og boliger i øst mot sentrum har parkering på egen tomt. 

2.4 Myke trafikanter 
For fotgjengere som kommer via fortau langs rv. 80 fra Bodøsiden eller fra Fauske sentrum er 
som nevnt fotgjengerfelt som knytter fortau på sørsiden til området og snarvei til 
svømmehallen på nordsiden. Videre fra planområdet er det GS-veg/fortau i retning sentrum. 

2.5 Kollektivtrafikk 
Det er ingen stopp av rutebuss i området etter at sentralskolen ble lagt ned. 

2.6 Trafikksikkerhet 
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av trafikksikkerheten i området, men det er oversiktlig 
og har GS-veg/fortau samt to krysningspunkter på en strekning med 50 km/t inkl. belysning. 
Ingen kjente ulykker i området etter nedlegging av skolen 

3.0 Fremtidig trafikkbelasning 
Når det gjelder trafikkgenerering fra området er det beregnet hvilken biltrafikk som forventes 
til og fra området etter utbygging. Det er beregnet turproduksjon for utbygging med boliger og 
forretning. Det antas at mange vil velge å handle etter arbeidstid på tur hjem og da ofte i bil. 
Andre i det umiddelbare nærområdet vil kanskje gå eller bruke sykkel. Utbyggingen vil 
medføre en mindre økning i biltrafikken på rv. 80 da mange av de som vil benytte området 
allerede utgjør en del av dagens ADT. Kapasitetsberegningene som er omtalt lenger bak i 
rapporten viser hvordan trafikkveksten vil slå ut på avvikling av trafikken i dette området. 

Trafikken til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. 
• Trafikkskaping - hvor mange reiser pr. dag som blir generert av virksomheten 
• Reisemiddelvalg - reisemiddel (gange, sykkel, bil, kollektiv) til/fra virksomhetene 
• Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene 

Turproduksjon til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk 
til/fra området med følgende verdier, som har utgangspunkt i lokale erfaringstall. 
• Bolig - 4,0 turer pr. boenhet 
• Forretning - 12 personturer pr. 100 m2 

3.1 Trafikkgenerering 
Planlagt utbygging omfatter området mot nord 46 boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, 
åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. På området i sør og nærmest rv. 80 planlegges det 
et forretningsareal på inntil ca. 3 400 m2. Det er anslått at dette vil generere ca. 20 ansatte ut fra 
størrelse og data fra tilsvarende virksomheter. Rv. 80 har i dag en ADT på om lag 6 000 
kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Beregnet ÅDT som følge av utbyggingen er på ca. 600 
kjøretøy. 
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3.2      Forutsetninger for kapasitetsberegning etter utbygging 
I beregningene har man i hovedsak sett på makstimen på ettermiddag da trafikktettheten er størst. Når 
det gjelder utbyggingens innvirkning på trafikkavviklingen på rv. 80 er det kun de som kommer fra 
Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på sentralskoleomradet som vil oppleve noe venting. Det vil 
selvsagt også være noe venting for de som skal ut av sentralskoleomradet, men det er ikke til hinder 
for gjennomgangstrafikken på rv. 80. Det sees derfor videre kun på kjøremønster fra rv. 80 fra 
Bodøsiden og venstresving. For fremtidig trafikkavvikling er det ellers forutsatt at dagens 
kjøremønster og fartsgrenser opprettholdes. 

Det er tillatt med innkjøring til området fra begge avkjørelsene, men kun tillatt med utkjøring fra 
avkjørsel nr. 1 nærmest Fauske sentrum. Det antas at det i makstimen er få av beboerne innenfor 
området som returnerer umiddelbart på rv. 80 og at dette i hovedsak er kunder til/fra 
forretningsområdet. Det er anslått ca. to vareleveringer pr. dag og at dette foregår utenom 
forretningenes åpningstider. Det er lagt opp til at de kan benytte begge kjørebanene i avkjørselen og 
inne på selve området ved inn- og utkjøring av området. Ved sporingskurve for vogntog (22 m) må de 
som kommer fra Fauske sentrum siden krysse de to første parkeringsplassene i avkjøring nr. 2, men 
siden det er utenfor åpningstid og de fleste trailerne er på 18-19 m antas det at dette skulle være 
uproblematisk. I avkjørsel nr. 1 legges det opp til overkjørbar evt. merket deleøy. Sporingssjekk på 
rv. 80 viser at de som skal inn eller ut av planområdet for videre kjøring til Bodø kommer seg ut av 
området uten at de må over i motgående kjørefelt på rv. 80. 

Det legges til grunn 3 stopp av sentrumsbussen pr. dag, som er dagens rute. Sentrumsbussen vil 
komme fra sentrum og returnere mot sentrum og E6 etter stopp innenfor området. Sentrumsbussen og 
den ene av trailerne vil sannsynligvis benytte innkjøring nærmest Bodø inn til området. 
Sentrumsbussen er en del kortere enn vanlig rutebuss og skulle ikke ha noe problem med å komme 
seg inn ved høyresving fra Fauske sentrum i avkjørsel nr. 2 og ut igjen i avkjørsel nr. 1 med 
høyresving i retning Bodø. 

De som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre har som nevnt to innkjøringsmuligheter. Det 
er da antatt at halvparten svinger av i første avkjøring og den andre halvparten i den andre 
avkjøringen. Dette er forutsatt full utbygging av planområdet. Følgende beregningsfaktorer er 
benyttet i kapasitetsberegningene 

• Kjørefeltbredde 3,5 meter. 
• I makstimen kl.15.00-16.00 er det benyttet 22 % av ÅDT som utgangspunkt. 
• Gjeldende hastighetsnivå på vegene er benyttet som fremtidig dimensjonerende hastighet. 

 
Figur 4: "Kryss "-utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av utbygging. 
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3.3 Makstime ettermiddag 
Nedenfor er det sett på kapasitet og trafikkavvikling i rushperioden ettermiddag etter 
gjennomført utbygging. Det er sett på kapasitet og forsinkelse pr. bil i dimensjonerende time 
om ettermiddagen for venstresvingende som kommer fra Bodøsiden på Rv.80. 

Planområdet har en utkjøring (avkjørsel nr. 1) med to ut-/avkjøringsretninger til/fra området 
mot rv. 80, som er forkjørsveg. Trafikkmengden er beregnet til en ADT på 600 og det anslås at 
denne fordeler seg likt på de to kjøreretningene. Kapasitetsberegninger gir 0,08 i 
belastningsgrad og en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de som kommer fra 
Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Ventetiden er fullt akseptabel og vil ikke 
kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

3.4 Kollektivtrafikk 
Det planlegges som ingen vanlig stopp for rutebuss i området pga. nærhet til eksisterende stopp 
på Shell og ved kirken. Samtaler med Nordlandsbuss bekrefter at det er lite sannsynlig med en 
stopp til mellom disse om ikke dagens stopp ved Shell legges ned. I senere tid har det kommet 
noen signaler om at dette er under vurdering. Plassering av en busslomme langs rv.80 vil i så 
fall gjøres som et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Statens 
vegvesen. 

Kommunen har et ønske at ruten for sentrumsbussen utvides og omfatter planområdet etter 
innspill fra beboerne i omkringliggende nærområder. Det er da meningen at bussen kommer fra 
stopp på Amfi-senteret og svinger innom området for å ta på/slippe av passasjerer og fortsette 
videre til stopp ved kirken osv. i henhold til dagens rute. Dagens ruteplan viser tre forskjellige 
ruter med tre avganger hver pr. dag. Ut fra avgangstider er sentrumsbussen er dermed mest 
tilpasset de som ikke har arbeid, eldre eller de som ikke har normal arbeidstid. Med tre stopp av 
sentrumsbuss pr. dag utgjør kollektivtrafikken en liten andel av det totale trafikkbildet. 

3.5 Trafikksikkerhet 
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes da de kommer i konflikt med utvidelse av avkjørsler. 
Fotgjengerfeltene foreslås flyttet henholdsvis ca. 10 m mot Bodøsiden og ca. 30 m retning 
sentrum. I avkjøring nr. 1 nærmest sentrum legges det opp til enten en overkjørbar evt. 
oppmerket deleøy. 

 

Figur 5: Eksisterende fotgjengerfelt sees i hvitt og forslag ny plassering vist i gult. 



 

3.6      Parkering 
Antall parkeringsplasser for utbyggingsalternativene er beregnet ut fra arealer og 
parkeringsnormen til Fauske kommune. For utbyggingen er det beregnet et totalt 
parkeringsbehov for hele utbyggingsområdet på 160 parkeringsplasser. Parkering for 
boligområdet løses innenfor dette arealet. Her er det både parkering under bygg og felles 
parkeringsplass. Parkering foran forretningsområdet er vist i plankartet, se nedenfor. Det antas 
at dette i hovedsak vil være mest korttidsparkering for besøkende og av- og pålessing. Det er 
også satt av tilstrekkelig med parkeringsplasser for handikapp. Nærmest hovedinngang legges 
det også opp til stativ for sykkelparkering. 

 
Figur 6: Parkering i forbindelse med forretninger. 

3.7      Håndbok 017 og 263 
Rv. 80 har en fartsgrense på 50 km/t forbi området og en ÅDT på 6000. Ut fra dette tolkes rv. 80 
til å være en Sl-veg siden det er den nærmeste med ADT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t i hht. 
håndbok 017. Normalen tilsier kjørefeltbredde på 3,25 m og at avkjørsler langs Sl- veger skal 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. 

I følge tabell C.2 Dimensjoneringsklasser for veg- og standardkrav i 017 er stoppsikten på 70 m. 
Dimensjonerende kjøretøy er VT (vogntog) med kjøremåte A (kun bruk av eget kjørefelt) og 
det anbefales at vegen bør belyses dersom ÅDT>1500. Normalen anbefaler at avkjørsler med 
ÅDT>50 og ÅDT på primærvegen >2000 bør utformes som kryss og det bør være 250 m 
mellom kryssene. 

I følge håndbok 263 vil det med en fartsgrense 50 km/t på primærvegen, ÅDT >800 på 
primærvegen og under 100 kjøretøy (venstresving) gi en lengde på 40 m på venstresvingfeltet 
på rv.80. 

4.0     Vurdering og anbefaling trafikkløsning 
Ut fra tidligere nevnt problemstilling om mulig ventetid ved venstresving fra rv. 80 fra vest er 
det sett på behov for vegtiltak. Den mest sannsynlige trafikkløsningen ville da være enten 
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avkjøringslomme eller rundkjøring, men pga. nærhet til nærmeste rundkjøring, økonomi samt 
vurdert behov er dette ikke med i vurdering. 

Videre er det kun vurdert evt. behov for avkjøringslomme. Kapasitetsberegningene viser at 
ventetiden er lav og godt under 20 sekund. Med en ventetid som er fullt akseptabel og det at en 
avkjøringslomme vil kreve breddeutvidelse på rv.80 fant man ikke at behovet/kostnader stod i 
forhold til hva man oppnår med tiltaket. Sannsynligvis ville en slik løsning også gjøre at man 
kun kan ha en avkjøring til området da det ikke er tilstrekkelig areal for to slike vegtiltak på 
rv.80. 

 

Planområdet ligger innenfor Fauske kommunens sentrumsavgrensning og eksisterende 
atkomst til planområdet er via to avkjørsler. I følge normalen skal avkjørsler langs rv. 80 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. Det planlegges ingen nye avkjørsler til planområdet, kun 
bruk av eksisterende og i tillegg tillates bare utkjøring via den ene (nærmest Fauske sentrum). 

Anbefaling er at dagens situasjon med avkjøring inn/ut i avkjøring nr. 1 nærmest sentrum 
opprettholdes og er utformet som et kryss jf. håndbok 017. For avkjøring nr. 2 anbefales det å 
følge råd fra Fauske kommune og kun tillate innkjøring slik at dette ikke kommer i konflikt 
med avkjøring på motsatt side av rv. 80.1 planforslaget er derfor avkjørsel nr.l. 

Det sees bort fra anbefaling om 250 m mellom kryss da det ikke tillates utkjøring fra avkjørsel 
nr.2 og denne ansees derfor ikke å være noe annet enn en vanlig avkjørsel. Det legges her opp 
til at vogntog kan bruke hele avkjørselbredden til FA2 ved behov. Dette gjelder også for 
vegareal innenfor Pl. Avkjørsel nr.l er dimensjonert som et "T-kryss" med utgangspunkt i 
vogntog med kjøremåte A. Det er lagt opp til at vogntog skal kunne bruke deler av den 
overkjørbare deleøyen på sekundærvegen og ikke motgående kjørefelt ved inn- og utkjøring. 
Krav til kjøremåte A ansees derfor å være oppfylt. 

I prosess/dialog med Statens vegvesen (SVV) er første forslag om GS-veg innenfor 
planområdet erstattes med fortau da SVV mente denne lå for nært parkeringsplassene samt at 
det ble stilt 
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spørsmål om snørydding. Nå planlegges det at fortau ryddes i forbindelse med
parkeringsplassene. Ellers vil man generelt løse snørydding innenfor planområdet.

4.1 Plankart
Nedenfor vises forslag til plankart.

Figur 8: Planforslag for Sentralskoleområdet
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5.0     Oppsummering 
Oppsummert gir økning i trafikkmengde lite avviklingsproblemer pga. at trafikken spres over et 
lengre tidsrom og at tidslukene gir lav ventetid. Behov for en avkjøringslomme vurderes som 
svært liten da trafikkflyten er tilfredsstillende og at det ikke er spesielle kapasitetsproblemer i 
forbindelse med avkjøring. 

Trafikksikkerhet ivaretas ved at eksisterende fotgjengerfelt flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 
m mot Fauske sentrum. 

Parkeringssituasjon vil ikke endres da dette løses innenfor det enkelte byggeområde. 
Trafikkstøyen er ikke forventet å stige nevneverdig, da må biltrafikken også øke betraktelig og 
opp til det dobbelte av dagens. Sikring trygge krysningspunkter for myke trafikanter og 
opparbeidelse av fortau vil øke trafikksikkerheten. 
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale

areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett – men denkan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a.
være:
• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (DSB 1994)
• ”Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen”
(DSB 1997)

• Rundskriv GS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet” (DSB 2001)

• Rundskriv T-5/97 – ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder” (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Områderegulering for Sentralskoleområdet, Fauske
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Natur- og miljøforhold

Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering

Jord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadige grunnforhold Ja
Det er foretatt grunnundersøkelser som
viser dårlige grunnforhold i nordvest. Tas
hensyn til i planleggingen.

Steinras, steinsprang Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei

Mye nedbør Nei

Store snømengder Nei

Radon Nei
Ikke kjent, men ivaretas i TEK10.

Annet Nei

Drikkevann o.a. biologiske ressurser

Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
- drikkevannskilder, nedbørsfelt,

grunnvann
- landbruksareal
- oppdrettsanlegg m.m.
 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei



 

22.02.2013  Side 3 av 4 
SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET 

 
 
 
 

 
Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

 
Nei 

 

 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning 

 
Nei 

 

 
Olje-/gassanlegg 

 
Nei 

 

 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

 
 

Nei 

 

 
Høyspentledninger 

 
Nei 

 

 
Anlegg for deponering og destruksjon av 
farlig avfall 

 
Nei 

 

 
Strålingsfare fra div. installasjoner 

 
Nei 

 

 
Gamle fyllplasser 

 
Nei 

 

 
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

 
Nei 

 

 
Militære og sivile skytefelt 

 
Nei 

 

 
Dumpeområder i sjø  

 
Nei 
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Infrastruktur 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

 
 
 
 

Nei 

 
 
 
 
E6 går like sør for området, men det er 
ikke registrert ulykke i det aktuelle 
området etter at Sentralskolen ble nedlagt. 

 
Veger med mye transport av farlig gods 

 
Nei 

 

 
Ulykkesbelastede veger 

 
Nei 

 

 
Støysoner ved infrastruktur 

 
Nei 

 
 

 
 

 
Strategiske / sårbare objekter 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Skole/barnehage 

 
Nei 

 

 
Flyplass 

 
Nei 

 

 
Viktig vei/jernbane 

 
Nei 

 

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

 
Nei 

 

 
Havn 

 
Nei 

 

 
Vannverk/kraftverk 

 
Nei 

 

 
Undervannsledninger/kabler 

 
Nei 

 

 
Bru/Demning 

 
Nei 
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1. ORIE N TE RIN G

1.1 Generelt

Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger boliger og næringsbygg på skoletomta, eiendom

103/1570, i Fauske kommune. Det skal etableres et næringsbygg på nedre del av tomta, øvre del

av tomta skal brukes til boliger. Eksisterende bygninger på tomta skal rives.

Tomta ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone, men det er ved grunnundersøkelser påvist

kvikkleire på tomta. Prosjektet må vurderes i forhold til skredfare iht. TEK 10 og NVEs

retningslinjer 2/2011.

2. GRU N N LAG FOR GE OTE KNISK PROSJE KTE RIN G

2.1 Geoteknisk kategori

Bestemmelse av geoteknisk kategori er utført iht. Eurokode 7 (ref.1) punkt 2.1. Tiltaket er

vurdert til å være i geoteknisk kategori 2.

2.2 Konsekvensklasse

Bestemmelse av konsekvensklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) punkt tabell B3.1. Prosjektet

er bestemt til å ligge i konsekvensklasse 2.

2.3 Kontrollklasse

Bestemmelse av kontrollklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) tabell NA. A1 (902). For

konsekvensklasse 2 gjelder kontrollklasse N (normal).
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3. STABILITE TSVU RDE RIN GE R

3.1 Grunnundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser for prosjektet er presentert i G-rap-001 6120989, datert 28.5.2013,

(ref.3). Det er i tillegg benyttet resultater fra tidligere undersøkelser i området.

Grunnundersøkelsene er presentert i følgende rapporter:

x G-rap-001 6120529, datert 30.8.2012 (ref.4)

x G-rap-001 6120787, datert 19.11.2012 (ref.5)

x G-rap-001 6110046, datert 5.5.2011 (ref.6)

x G-rap 001 6080798, datert 6.3.2009 (ref.7)

x G-rap-001 630278, datert 6.3.2009 (ref.8)

x O.6608 rap. nr. 1, datert 1.9.1987 (ref.9)

x O.293, datert 12.3.1964 (ref.10)

Plassering av borpunkt er vist på situasjonsplan, tegning 202.

3.2 Terreng/ topografi og grunnforhold

Terrenget på tomta heller fra ca. kote +27 i nordvest mot ca. kt. +14 i sørøst. Gjennomsnittlig

helning er omtrent 1:16. Skoletomta ligger i en skråning som heller fra omtrent kote +30 i

nordøst ned mot sjøen i sør/sørvest.

Grunnen består hovedsakelig av et fastere topplag på ca. 2 m over leire og kvikk/sensitiv leire

ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag og sand- og gruskorn. Leira har

generelt lav udrenert skjærfasthet. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 meter under

terreng. For en mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til rapport fra

grunnundersøkelse, G-rap-001 6120989 (ref.3).

3.3 Områdeavgrensning og faregradsevaluering

På tomta/utbyggingsområdet vurderer vi utgraving (lokalstabilitet) for næringsbygget som kritisk

i forhold til områdestabilitet, og da særlig i det sørvestre hjørnet. I tillegg vil også utgraving for

enkelte av boligbyggene medføre utfordringer i forhold til lokalstabilitet/graveskåninger, og da

særlig bygget lengst nord på tomta. For å ivareta og kontrollere lokalstabiliteten, er det utført

stabilitetsberegninger i kritiske profil. Plassering og begrunnelse for valg av disse er gitt i kap.

3.5.

Skredhendelser utenfor tomteområdet er vurdert til ikke å kunne gripe inn mot tomta. Det

argumenteres med følgende.

- Stabiliteten nedstrøms tomta, mot sør/sørøst, er utredet og funnet tilfredsstillende i

forbindelse med prosjekt Rema Fauske, (ref.11).

- Stabiliteten av den slake skråningen mot vest/sørvest er bl.a. vurdert i forbindelse med ref.

11 (Rema Fauske) og funnet tilfredsstillende. Terrenget er i tillegg noe slakere, samt at

høydeforskjellen er mindre enn på tomta, og stabilitetsforholdene vurderes således som

bedre.

- Stabilitetsforholdene mot øst/nordøst (mot Fauske sentrum) vurderes som lik som på tomta,

og således tilfredsstillende slikt terrenget ligger i dag.

- Terrenget flater ut og faller av mot nord/nordvest (mot Farvikdalen). Stabiliteten langs

Farvikdalen er utredet, og er presentert i ref. 12. Stabiliteten lokalt ned mot Farvikdalen er

noe anstrengt i enkelte områder. Vi vurderer likevel at et eventuelt skred som skulle

inntreffe her ikke vil kunne forplante seg bort til tomta, grunnet avstand, helning og

lagdeling. Det vises også til at kvikkleiresonen ikke er tegnet helt bort til tomta, da
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utstrekning av denne er basert på antatt maksimal skredutbredelse i 1: 15 fra kritisk

skråning.

Det er utført en faregradsevaluering av området. Området er vurdert til å ha middels faregrad,

faregradsevalueringa er presentert i vedlegg 2.

3.4 Krav til sikkerhet

Dette tiltaket vurderes til å ligge i Tiltakskategori K3. Tiltak som innebærer tilflytting av

mennesker og tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner. Med middels skredfaregrad krever

N VEs retningslinjer 2/2011 (ref.13) materialfaktor M•1,4 (dokumentert ved

stabilitetsberegninger) eller at tiltaket medfører vesentlig forbedring av stabilitetsforholdene. For

kritiske skjærflater som direkte berører tiltaket kreves M•1,4. Tiltaket er underlagt skjerpet

kontroll (Prosjektklasse 3, N S 3480).

3.5 Beregningsprofiler

Det er i utgangspunktet utført stabilitetsberegninger i 2 profiler, profil A og profil B. I tillegg er

det for vurdering av områdestabilitet for Rema Fauske regnet på et profil 1 (tidligere profil A)

som går gjennom tomta. Profilene er vist på situasjonsplan, tegning 202.

Profil A går gjennom den sørvestre delen av tomta, profilet er valgt for å kontrollere stabiliteten

av planlagt utgraving for vestre del av næringsbygg (sør på tomta). Profil A er vurdert til å være

det mest kritiske profilet.

Profil B og 1 går gjennom tomta omtrent langs henholdsvis vestre og østre tomtegrense. Profil B

er valgt for å kontrollere sikkerheten langs tomta. Profil 1 er et profil vi har vurdert tidligere, da

for å kontrollere stabiliteten for Rema bygget sør for skoletomta.

Ved beregninger for profil A ble det vurdert som hensiktsmessig å se på 3 profiler til, profil C-E.

Dette for å vurdere stabiliteten for utgraving for næringsbygg, og eventuelt en redusering av

byggets omfang hvis nødvendig.

3.6 Analysemetoder og bruddtyper

Stabilitetsberegninger er utført i dataprogrammet GeoSuite Stability som er en del av GeoSuite-

pakken. GeoSuite Stability baserer seg på en likevektsbetraktning av potensielle bruddflater.

Det er utført totalspenningsanalyse for udrenert tilstand og effektivspenningsanalyse for drenert

tilstand. Beregninger er utført for dagens situasjon og situasjon med tiltak. For situasjon med

tiltak er utgravingsfasen vurdert som mer kritisk enn ferdig situasjon. Det er utført beregninger

med sirkulære skjærflater. Sirkulære skjærflater er vurdert som mest kritisk, men det er utført

kontrollberegninger for sammensatte skjærflater der dette er vurdert som hensiktsmessig.

Stabilitetsberegningene er presentert i tegning 203-213.
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4. STABILITE TSBE RE GNIN G - M ATE RIALP ARAM E TE RE

4.1 Tyngdetetthet

Tyngdetetthet for leira er bestemt til 20 kN/m 3, dette er basert på utførte

laboratorieundersøkelser (ref. 3). For topplaget er det benyttet erfaringsverdier og

tyngdetettheten er vurdert til å være 19 kN/m 3.

4.2 Udrenert skjærfasthet

Tolking-grunnlag

Udrenert skjærfasthet i leire er tolket fra trykksonderinger (CPTU) og skjærfasthetsmålinger

utført på uforstyrrede 54 mm prøver i laboratoriet.

Registrerte skjærfasthetsverdier fra rutineundersøkelsene er tolket som direkte skjærstyrke med

anisotropiforhold CuD=0,7Cu A. Det er plottet aktiv skjærfasthet fra forsøkene i CPTU-tolkningen.

CPTU er tolket iht. Karlsrud et. al. 2005 (ref.4), med følgende N-verdier:

N U = 6.9 - 4*logOCR + 0.07Ip for St<15

N U = 9.8 – 4.5logOCR for St>15

NKT = 7.8*2.5logOCR + 0,082Ip for St<15

NKT = 8.5 + 2.5logOCR for St>15

I tillegg har CPTU-tolkningen en tolkning med N U = 4 + 4.5Bq for sammenligning. Det er en

kurvetilpasning (Eggereide) basert på korrelasjoner mellom blokkprøver og målt

poretrykksrespons (Bq) presentert i ref.14.

I CPTU tolkningen for punkt 2, 4 og 8 er det benyttet en romvekt på 20 kN/m 3 og et

plastisitetsindeks, Ip på 3 %. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det brukt en romvekt lik 19,5

kN/m 3 og plastisitetsindeks på 7 %.

Overkonsolideringsgraden (OCR) er tolket fra utførte ødometerforsøk presentert i ref. 4. OCR er

tolket til å være i størrelsesorden 2,4 på 4,5 m og 1,2 på 8,5 m. Dette tilsvarer et tidligere

terrengnivå ca. 3-5,5 m høyere enn dagens terrengnivå, det vil si svakt overkonsolidert.

Poretrykk benyttet for tolkning av CPTU i punkt 2, 4 og 8 er basert på utførte poretrykksmålinger

i punkt 1 (ref.3). Det er antatt en grunnvannstand 0,5 m under terreng og hydrostatisk fordeling

med dybden. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det benyttet poretrykk basert på

poretrykksmålinger i (ref.6).

Designverdi

Skjærfasthetsprofil for leire er valgt ut fra tolkede trykksonderinger (CPTU). Dype prøver i

sensitiv/kvikk leire får nedsatt fasthet på grunn av avlastning og forstyrrelse ved prøvetaking.

Det er derfor lagt mer vekt på trykksondering enn på laboratorieresultatene.

Designverdiene er presentert i CPTU tolkningene, se vedlegg 1. Designverdiene i kvikk/sensitiv

leire er iht. NVEs retningslinjer redusert med 15 % i stabilitetsberegningene.

4.3 Effektiv skjærfasthet

Effektivspenningsparametere er bestemt på grunnlag av treaksialforsøk og erfaringsparametere.

Som grunnlag for effektivspenningsparametere for leire er det brukt utførte treaksialforsøk for

dette prosjektet og utførte forsøk i nærliggende områder, (ref.4-6).
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Det er i stabilitetsberegningene benyttet følgende parametere:

x Topplag/tørrskorpe/friksjonsmasser
Friksjonsvinkel, tan =0,6
Attraksjon, a=0 (kohesjon, c=0)

(erfaringsparametere)

x Leire
Friksjonsvinkel, tan =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)

(tolket fra treaksialforsøk)

x Kvikk/sensitiv leire

Friksjonsvinkel, tan =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)

(tolket fra treaksialforsøk)

4.4 Anisotropi og tøyningskompatibilitet

Leiras udrenerte skjærfasthet varierer med hovedspenningsretningene. For å ivareta dette

anisotropiforholdet er det brukt følgende forhold mellom fasthetsverdiene:

x CuC = målt styrke ved CPTU eller treaks

x CuD = 0,7* CuC

x CuP = 0,4* CuC

Grunnlaget for dette forholdet er erfaringstall fra forsøk og studier på en rekke norske leirer.

Styrkefordelingen langs skjærflaten er automatisk i dataprogrammet GeoSuite Stability.

4.5 Poretrykksforhold

Poretrykk brukt i stabilitetsberegninger er basert på utførte poretrykksmålinger (ref.3). I

beregningsprofilene er det gjort tilpasninger i forhold til lagdeling og topografi. Grunnvannstand

er vist på stabilitetsberegninger.

4.6 Kvalitet av grunnundersøkelser

Kvaliteten av treaksialforsøkene presentert i ref. 3 er vurdert iht. ref. 9. og presentert i tabell 1.

Tabell 1: Kvalitetsklasse treaksialforsøk

Prøve OCR dV [cm 3] dV[%] Kvalitetsklasse iht. ref. 9

Punkt 4, lab 9, dybde 6,6m 1,4 4,9 2,1 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel

Punkt 4, lab 9, dybde 6,7m 1,4 11,2 4,9 Kvalitetsklasse 2, Forstyrret

Punkt 10, lab 16, dybde 8,7m 1,2 10,1 4,4 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel

Punkt 10, lab 16, dybde 8,8m 1,2 11,1 4,9 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel

Trykksonderinger (CPTU) tilfredsstiller anvendelsesklasse 1 iht. ref.15, kvalitetsskjema for CPTU i

punkt 2,4 og 8 er gitt i ref. 3. Kvalitetsskjema for CPTU 46-3 og 798-2 er gitt i ref.6.



14 (17) GEOTEKNISK VURDERING

Rambøll

5. STABILITE TSBE RE GNIN GE R – RE SU LTAT OG
VU RD E RIN GE R

5.1 Profil A

Resultater

Tabell 2: Resultater stabilitetsberegninger profil A

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar

Dagens situasjon 203 Totalspenning (ADP) 1,75-1,83

Dagens situasjon 204 Effektivspenning 3,62-4,28

Utgraving 205 Totalspenning (ADP) 1,40-1,45 1)

Utgraving 206 Effektivspenning 1,50-2,64

1) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +18 for næringsbygg.

Planlagt utgraving til kote +16 gir materialfaktor 1,1, og tilfredsstiller ikke gjeldende

krav.

Vurdering

Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon

og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt næringsbygg utformes slik at

utgraving dypere enn til kote +18 ikke er nødvendig.

5.2 Profil B

Resultater

Tabell 3: Resultater stabilitetsberegninger profil B

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar

Dagens situasjon 207 Totalspenning (ADP) 1,61-1,94

Dagens situasjon 208 Effektivspenning 4,83

Utgraving 209 Totalspenning (ADP) 1,41-1,57 2)

Utgraving 210 Effektivspenning 1,44-2,15 3)

2) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av

tomta.

Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,23, og tilfredsstiller ikke gjeldende

krav.

3) Forutsetter planering til kote +20 mellom utgraving for næringsbygg og nærmeste

boligbygg. Dette gir materialfaktor 1,54 i graveskråning for næringsbygg, tilsvarende

kritiske sirkel uten beskrevet planering gir materialfaktor 1,38. Det er forutsatt at det er

utgravd for boligbygg og at boligbygg ikke bygges før næringsbygg er oppført.

Vurdering

Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon

og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av

tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes

videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.
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5.3 Profil C-E

Resultater

Tabell 4: Resultater stabilitetsberegninger profil C-E

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar

Profil C, utgraving 211 Totalspenning (ADP) 1,43 4)

Profil D, utgraving 212 Totalspenning (ADP) 1,50-1,65

Profil E, utgraving 213 Totalspenning (ADP) 1,42-1,87

4) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av

tomta.

Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,22, og tilfredsstiller ikke gjeldende

krav.

Vurdering

Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon

og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av

tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes

videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.

5.4 Utforming næringsbygg

Stabilitetsberegninger viser at utgraving for vestre del av næringsbygget ikke tilfredsstiller

gjeldende krav til sikkerhet. Dette gjelder fra nordvestre hjørne og 25 m inn i bygget. En

mulighet er å gjøre bygget kortere og ikke bygge den nordvestre delen. Et annet alternativ er å

lage en terasseløsning med kun 2. etg i denne delen av bygget. En tredje mulighet er å lage en

vinkel på bygget, slik at vestre del av bygget følger kotene på tomta og på denne måten ikke vil

medføre like mye utgraving.

5.5 Rekkefølge utgraving og bygging

For å ivareta stabiliteten på tomta i anleggsfasen, må det graves ut for byggene i de

øvreliggende områdene før utgraving starter på nedre del av tomta. Det må først graves for øvre

boligbygg, deretter boligbygg på lavere nivå, så neste boligbyggrekke og til slutt næringsbygg.

Rekkefølge for bygging er motsatt, det må bygges på nedre del av tomta først og deretter bygge

på de øvreliggende områder. Det vil si at næringsbygget må bygges først, deretter bolighus

nærmest næringsbygg, så neste bolighusrekke før det avsluttes med å bygge øverste bolighus.

Rekkefølgebestemmelser og graveplaner må utarbeides i detaljprosjekt.

6. SEISMISKE LASTE R

6.1 Seismisk klasse

Bestemmelse av seismisk klasse er gjort iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.4(902).

Næringsbygget er vurdert til å være i seismisk klasse 2. Bolighusene er vurdert til å være i

seismisk klasse 1.

6.2 Grunntype

Bestemmelse av grunntype er utført iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.3.1. Grunnen er vurdert

til å være i grunntype S2.
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7. FU N DAM E N TE RIN G/G RU N N ARBEID

7.1 Graveskråninger og rekkefølgebestemmelser

Graveskråningene må ikke være brattere enn 1: 2,5. Det er hensiktsmessig å grave ut for en hel

boligrekke samtidig i stedet for å grave for hvert enkelt boligbygg. I tillegg må det graves ut på

øvre del av tomta før det graves på nedre del. Forutsatt graverekkefølge er nærmere beskrevet i

kap. 5.5.

Tilrådelig graveskråning 1:2,5 vil, for næringsbygget og boligbygget i det nordvestre hjørnet av

tomta, gi et skråningsutslag som vil komme i konflikt med naboeiendommene.

7.2 Bæreevne

Orienterende bæreevneberegninger gir maks tillatt såletrykk lik 50 kPa. Endelig fundamentering

må detaljprosjekteres.

7.3 Setninger

Grunnen består av setningsømfintlige masser, bløt og kompressibel leire. Det anbefales å benytte

kompensert fundamentering, eventuelt pelefundamentering for tung bebyggelse (næringsbygg).

Med kompensert fundamentering menes at setningsgivende last fra bygg er kompensert med

utgravde løsmasser, eventuelt ved at løsmassene skiftes ut med lette fyllmasser. Vi anbefaler å

optimalisere planlagt gulvnivå for å redusere behov for masseutskifting med lette fyllmasser.

7.4 Aktuelle fundamenteringsmetoder

For å oppnå tilstrekkelig bæreevne og samtidig unngå setninger, anbefales det å fundamentere

næringsbygget på peler til fjell. Det er funnet moderat dybde til fjell og området er dermed godt

egnet for peling. Det må påregnes å benytte peler som medfører liten massefortrengning, for

eksempel borede peler (RD-peler).

Næringsbygget kan alternativt fundamenteres på hel plate. Det er da fare for differansesetninger

mellom vestre og østre del av bygget grunnet ulik tilleggsbelastning. Dette kan for eksempel

løses ved hjelp av en fuge mellom byggene. Det må i detaljprosjektering avgjøres om

fundamentering på hel plate vil gi tilstrekkelig bæreevne, og om det er forsvarlig med en slik

fundamentløsning i forhold til setninger.

Boligbyggene kan fundamenteres direkte. For å unngå setninger anbefales kompensert

fundamentering. Hvis ikke dette er gjennomførbart bør bygget og terrenget utformes slik at

grunnen får en jevn tilleggsbelastning, for eksempel ved bruk av masseutskifting med lette

masser, dette for å unngå skjevsetninger. Ved fundamentering på banketter vil det bli behov for

forholdsmessig store banketter da maks tillatt såletrykk er relativt lavt. Det kan være

hensiktsmessig å fundamentere boligbyggene på hel plate, på denne måten vil også

sannsynligheten for skjevsetninger reduseres.
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8.  VIDERE ARBEIDER

Endelig fundamentplan og graveplan må utarbeides og kontrolleres av geotekniker. Det samme

gjelder rekkefølgebestemmelser. Supplerende stabilitetsberegninger må utføres ved behov.

Jordskjelvdimensjonering må utføres  i  detaljprosjektering.

Alle terrengarbeider må kontrolleres av geoteknisk sakkyndig ved utførelse. Det må blant annet

utføres poretrykksmålinger  i  anleggsfasen for kontroll av stabiliteten.

Det påpekes at tomta er utfordrende  i  forhold til grave- og fundamenteringsarbeid. Det er derfor

viktig at planlegging, prosjektering og utførelse gjennomføres under tett oppfølging og deltakelse

av geotekniker.

Med vennlig hilsen
Rambøll Norge AS Kvalitetskontroll

mm Malt %  74.— [,3 W
Eirin Husdal Stein-Are Strand
Sivilingeniør geoteknikk Sivilingeniør geoteknikk

Rambo“
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VE DLE GG 2

Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall Analyse 2013 kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 3 Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 2 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 2 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 3 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 1 Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 23

Beregnet faregradsklasse: Middels
Faregrad 0,45

Faregrad, score

R O S- AN AL YS E
ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"

6120989
Eirin Husdal

25.04.2013
Stein-Are Strand

Skoletomta Fauske
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9293     
 Arkiv sakID.: 18/1907 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
083/18 Formannskap 30.10.2018 
102/18 Kommunestyre 08.11.2018 

 
 
Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens 
saksfremlegg. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens 
saksfremlegg. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 083/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens 
saksfremlegg. 

 
Vedlegg: 
16.10.2018 Alt 2A - Kulturhus 1393880 

16.10.2018 Alt 2B - Kulturhus 1393881 

16.10.2018 Alt 3 - kulturhus 1393882 

16.10.2018 Alt 3_snitt 1393883 

16.10.2018 Alt 1 - Kulturhus 1393884 

16.10.2018 alt 2a med utstyr 1393885 

16.10.2018 alt 2B med utstyr 1393886 

16.10.2018 alt 3 med utstyr 1393887 

16.10.2018 Oversendelsesbrev tilbud justert 10.okt 1393888 

16.10.2018 alt 1 med utstyr 1393889 

16.10.2018 OPPSUMMERING AV TILBUDSUTKAST 1393890 



16.10.2018 Regelverk mva kulturbygg 1393891 

16.10.2018 Fauske kommune - juridisk betraktning 1393892 

23.10.2018 retningslinjer_for_desentralisert_ordning_for_tilskudd_til_kulturbygg-bokmaal 1394507 
 
Sammendrag: 
 
Saken er tidligere belyst i K-sak nr 23/18, der det den gang ble tatt frem en «intensjonssak» mot 
utbygger av Tower Hotell vedrørende bygging av et fremtidig mulig kulturbygg nært plassert hotellet. 
 
Kommunestyresakens vedtak inneholdt følgende kriterier 

«Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte kriteriene 
vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv.» 

 
Formannskapet kom den 13 mars 2018, med at det skulle utredes også å ta inn bibliotekdelen i en 2 
etasje, der også tilstrekkelig øvingskapasitet for småkultur kan ivaretas til en viss grad. 
Kommunestyret bifalt at administrasjonen skulle jobbe videre med dette mulige konseptet, og det er 
lagt ned et betydelig arbeid for å kunne fastslå hvilke muligheter og begrensinger man kan komme i i 
denne saken. 
 
Det har vært avklaringsmøter med utbygger undervegs, og det er lagt ned et stort arbeide i å finne 
klarhet i hvordan konsept og aktivitet kunne sammenfalles i et bygg, og der undersøkelser rundt 
økonomi samt anskaffelsesreglement har vært sentrale tema. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Betydning av realisering av nytt «Kulturhus» 
Prosjektets betydning for realisering av nytt storhotell, har utbygger vært klar på vil utgjøre en rolle i en 
vurdering av om selve hotellprosjektet skal realiseres. Det har vært avklaringsbehov/-møter undervegs i 
prosessen, der dette har vært tema.  
Utbygger fremholder viktigheten av å ha et miljø i umiddelbar nærhet til hotellet, der aktivitet vil kunne 
skape interesse og utvikling av byrommet i nærhet til havet og et nytt utviklet byrom. 
 
Sentral plassering nært havet, med publikumsrettet aktivitet, er nok uten tvil en faktor som spiller inn 
som et positivt tilskudd til den eksisterende bygningsmasse som i dag er vendt med ryggen mot havet, 
og derav også vil være en klar utvikling av Fauske sentrum der fortetting av boområder i sentrum står 
sentralt i urbaniseringen som samfunnet står overfor.  
 
Alternativ 1 (ca. 1000 m2): 

Første etasje: 

Sal 1: ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag. 



          To sidescener 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Leiesum: 4,60 millioner eksklusiv moms (se egen mva-vurdering gjeldende for alle alternativer).  

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 0,60 millioner.  

 

Alternativ 2A (1600 m2): 

Første etasje (1000 m2): 

Sal 1. ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          To sidescener 

To øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

 

Andre etasje (1000 m2) 

Bibliotek (600 m2) 

Leiepris: 5,95 millioner eksklusiv moms. 

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 0,95 millioner.  

 

 

Alternativ 2B (2000 m2): 

Første etasje (1000 m2): 

Sal 1. ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          To sidescener 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Andre etasje (1000 m2) 



Bibliotek (600 m2) 

Kontorer, eventuelt andre alternativer (400 m2) 

Leiepris: 6,80 millioner eksklusiv moms. 

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 1,20 millioner.  

 

 

Alternativ 3 (2300 m2) 

          Sal 1. ca 320 plasser. Beregnet til konserter/kino/teater og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          Orkestergrav, sceneteknikk og VIP garderobe 

          Lager 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Bibliotek 

4 Kontorer 

 

Leiesum: 7,45 millioner.  

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 1,40 millioner.  

 

 

I alternativ 1 og 2 er første etasje lik, mens alternativ 2 inneholder bibliotek (2A) og i tillegg kontorer 
(2B) i andre etasje. 

Alternativ 3 har utvidet «stor-sal» fra 200 til 320 plasser og denne går gjennom både første og andre 
etasje. Den minste salen er lik for begge. 

 

Vurdering av alternativene: 

Alternativ 1: gir det laveste antall kvadratmeter og derav lavest pris. Den største salen vil være på 
størrelse med dagens kinosal (ca. 220 stk). Dette innebærer ikke en kapasitetsøkning i forhold til større 
arrangement, og kommunen vil ikke kunne nyttegjøre seg den for større arrangementer, konserter, 
ansattesamlinger osv.  

Den minste salen vil være et supplement til storsalen og kunne gi økt kinokapasitet og flere forestillinger 
samtidig. Denne kan også sikre at kinoen kan driftes om den større salen brukes til andre arrangement. 

Alternativ 1 inneholder også 2 øvingsrom på til sammen 30 m2 som vil gi muligheter knyttet til 



kommunens lokale kulturliv. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 

Alternativ 2A: 

Alternativet inneholder det samme som alternativ 1, pluss avsatte lokaler i andre etasjo til bibliotekdrift 
på 600 m2. Dette tilsvarer størrelsen på dagens bibliotek i administrasjonsbygget. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 

Alternativ 2B: 

Samme som 2A, men i tillegg disponerer kommunen de resterende 400 m2 i andre etasje til 
kontorlokaler eller andre formål. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 

Alternativ 3: 

Alternativet gir en større sal med ca. 320 plasser med hovedscene, sidescener, orkestergrav og 
garderober knyttet til scene. De 2300 m2 inneholder også en mindre sal som de andre alternativene, et 
bibliotek som i alternativ 2A og B, samt et øvingslokale og enkelte kontormuligheter. 

Felles for alle alternativene er et lobby/vrimle/utstillingsområde i tilknytning til de andre fasilitetene. 

· Alternativet er dekkende for alle de 4 kriterier som stilles i Kommunestyrevedtak 
023/18. 

 

 

Samlet vurdering: 

Stormen kulturhus i Bodø har en storsal som tar ca. 900 publikummere. Lofoten kulturhus i Vågan 
kommune (9500 innbyggere) tar ca 670 publikummere men kan utvides til 1000 ved konserter og bruk 
av ståplasser. Allaktivitetsprosjektet fra 2015 som innebar ombygging av dagens rådhus i Fauske var 
tegnet med en storsal med kapasitet på ca 600 ved bruk av teleskopamfi og løse stoler. 

Alternativ 3 gir kommunen den største salen (320). Det vil øke kapasiteten med 100 stk. fra dagens 
kinosal (220). For å kunne produsere og arrangere for større artister er en ofte avhengig av enda høyere 
kapasitet på antall seter for å kunne tilby en stykkpris pr. billett som folk er villig til å betale. Slik det 
synes på tegningene bør det være muligheter for å utvide setekapasiteten ytterligere innenfor samme 
areal, og dette vil gi større potensiale for større artister og arrangementer. 

 



Alternativ bruk av fristilte lokaler i eksisterende bygg: 
Hvis det realiseres et kulturhus som skissert der bibliotek og kino stilles tom, er utfordringen å finne 
annen aktivitet som kan føre til reduserte kostnader. I dette ligger det at selv om arealet stilles tomt, vil 
det måtte brukes energi for å holde arealet varmt for å hindre skader. 
 
To areal fristilles: 

· Bibliotek/Kulturenheten: ca 600 m2 
· Kinosal: 450 m2 

Totalt fristilt areal 1050 m2. 
  
Det er gjort vurderinger av hvilken aktivitet som kan være mulig å flytte inn i de tomme lokalene. I dette 
ligger det da at det vil avstedkomme ombyggingskostnader for tilpasning til egnede lokaler siden disse 
lokalene som fristilles, i all hovedsak er spesifikt driftsrelatert. 
 
 
Bibliotekareal 
 
For å bygge om dagens bibliotek i Administrasjonsbygget til kontorlokaliteter, må det påregnes en 
ombyggingskostnad i størrelsesorden 3 – 5 Mkr.  
Det er ikke vurdert inngående disse kostnadene da det hverken er gjort brukermedvirkning eller andre 
dyptgående vurderinger. 
 

· Flytting av Fauna fra dagens lokaliteter til bibliotek – årlig leiekostnad der de er i dag er 
283.000,- inkl felleskostnader. Det er ikke behandlet i Fauna KF og må utredes nærmere. 

 

· Flytting av Salten kommunerevisjon IKS fra dagens lokaliteter til bibliotek – årlig leiekostnad er 
ca 150.000,- inkl felleskostnader. Arealet anses som dekkende i størrelse, men det må medtas 
vurdering ift Fauske revisjon om deres nærhet til Fauske kommune, og deres rolle opp mot 
kommunen. Kan medføre at lokalisering ikke kan gjøres, dette må utredes nærmere. 

 

· Flytting av Kulturskole fra leide lokaler til bibliotekarealer er vurdert – årlig leiekostnad der de 
er i dag er 283.000,- inkl felleskostnader. Denne type aktivitet kan være krevende å ha i 
kontorbygg, da dette vil stille strenge krav til lydisolering. Det er mulig å gjennomføre, men må 
utredes nærmere. Arealet regnes som tilfredsstillende i størrelse, men det vil kreve 
investeringsmidler for ombygging og tilrettelegging for denne type drift i et fremtidig lokale. 

 
Kinoareal: 
 
Fauske kommunale kino, lokalisert i Fauske rådhus, har i dag areal som er spesifikt beregnet for 
kinodrift, teater og musikkarrangement i små skala siden det er plass til ca 200 personer i salen.  
 
Det er vurdert flere alternativ i disse lokalene: 

· «Småkultur»/teater/musikk: lokalitetene kan være egnet til slik drift, men det må påregnes 
kostnader til sceneutstyr som i dag ikke er lovlig i bruk, herunder scenetrekk og oppheng for 
lys osv. Kostnader til utbedring og sikring av dette er beregnet til ca 1,2 Mkr, disse kostnadene 



må  utredes nærmere for en mer konkret sum. Kinostoler er i dag i dårlig forfatning, og må 
uansett i et fremtidig perspektiv ansees som nødvendig å skifte ut uansett drift (som sal). 
Kostnader til utskifting til dette er beregnet til 1,1 – 1,3 Mkr, kapasitet i dag er på 220 stoler. I 
tillegg må det beregnes en del kostnader til lys-/lydanlegg. 

· Fremtidig kommunestyresal/konferansesal: kostnadene med å etablere dette som en 
fremtidig kommunestyresal/konferanse vil avstedkomme ombygginger og tilpasninger. I dette 
vil det komme tilpasninger med lyssetting, nytt tilpasset gulvsystem med omlegging av 
ventilasjon osv. Dette er ikke kostnadsberegnet konkret, da man må gå nærmere inn på ny 
stolplassering med konferansestoler med bord. Ny stolløsning med nytt belegg og tilpasninger, 
er estimert til ca 2 – 3 Mkr. Lyd-/konferansesystem er ikke utredet, men er anslått til 
kostnader i størrelsesorden 0,5 Mkr. 

Ved en slik kombinasjonsdrift som skissert ovenfor, vil man da kunne ha en kombinasjonssal, dog uten 
kinodrift, men tilpasset et «flerbrukskonsept» for flere brukergrupper. Estimert beløp på dette vil være i 
størrelsesorden 4 – 5 Mkr, dette må utredes nærmere for mer konkret beløp. 
 
 
Risiko i prosjektet: 
 
Økonomi 
I tilbudene fra utbygger ligger det inne forbehold om størrelse på utstyrsleveranse i form av kino- og 
annet utstyr. Dette vil kunne påvirke leiesummen i form av eventuelle økte kostnader hvis summen vil 
vise seg å komme utenfor den anslåtte rammen. Når det gjelder felleskostnader er disse beregnet ut fra 
erfaringstall basert på ENOVAs tall fra tilsvarende byggtype. Det er ikke spesifikt gjennomgått alle tall i 
detalj, men det ansees som å være pålitelige tall. 
 

· Når det gjelder inntektspotensialet er dette belyst i K-sak 023/18, da med gitte 
forutsetninger. Slik saken nå foreligger er det kun alternativ 3 som har en sal stor nok 
til å oppfylle anslaget om inntjening på 1,75 Mkr. De andre alternativene har en 
mindre sal og dermed en redusert mulighet for dette. 

 
I og med at hotellutbygger signaliserer at konferanse/storsaler er planlagt inn i det nye hotellet, vil det 
være kommunen som i all hovedsak vil måtte sørge for inntektsbringende aktivitet. Det er dog neppe 
tvil om at aktivitet rundt et eventuelt nytt kulturhus vil medbringe en del aktivitet/innleie av hotellet i 
perioder, dette er naturlig nok vanskelig å beregne ut fra de forskjellige alternativ i saken. 

 
Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser 

 
Innkjøpsservice ved Esther Lindalen R. Garder har bistått Fauske kommune vedrørende forholdet opp 
mot offentlig regelverk for anskaffelser (juridisk betraktning ligger vedlagt). Det har vært svært krevende 
å komme frem til en klar konklusjon, og i denne spesifikke saken er det vanskelig å konkludere helt 
konkret.  
Regelverket setter både begrensninger og muligheter til anskaffelser, i dette tilfellet er det forbundet 
med risiko for Fauske kommune.   
 
Advokatens drøftinger innehar de aktuelle aspekt i saken som går på definisjoner både om dette faller 
inn under en leiekontrakt, eller om det havner inn under regelverket for en bygge- og anleggskontrakt.   
Det er likevel en klar anbefaling at det utlyses en konkurranse der det beskrives et kulturbygg som 
innehar en kravspesifikasjon som dekker de aktuelle felt og virksomheter som skal inn i et kulturhus. 
 



Dette er helt klart en juridisk krevende sak, der forhold vedrørende Lov om offentlige anskaffelser er et 
sentralt punkt for en vurdering av videre saksgang, og hvordan man må forholde seg til regelverket. Det 
å utvise stor grad av forsiktighet og ansvarlighet i utredningssammenheng er viktig i forhold til 
konkurranseaspektet, og Fauske kommune har vært veldig tydelig på dette i behandlingen av saken.  
 
Dersom Fauske kommune unnlater å kunngjøre en konkurranse som skulle vært kunngjort, foreligger 
det man betegner som en "ulovlig direkteanskaffelse". En ulovlig direkteanskaffelse kan sanksjoneres av 
KOFA med overtredelsesgebyr, avtalen kjennes uten virkning m.m. Gebyret kan utgjøre inntil 15% av 
kontraktens verdi.  

 
 

Merverdiavgift 
MVA problematikk er en kjent utfordring med bygg som har forskjellige typer aktivitet. Kulturbygg av 
denne kategori har gjerne en blanding av både avgiftspliktig, unntatt avgift, samt også 
kompensasjonsberettiget virksomhet. Kulturhus har gjerne en avgiftspliktig reklamevirksomhet, en 
avgiftspliktig serveringsvirksomhet, og det kan forekomme virksomhet med avgigftspliktig frivillig 
registrert utleie. Videre er det omsetning av adgangstjenester til kulturforestillinger som er unntatt 
merverdiavgift, og i tillegg kan det forekomme avgiftsunntatt utleie av lokalene som ikke er omfattet av 
den frivillige registreringen. I sum gjør dette merverdiavgiftsbehandlingen svært utfordrende. Det er 
likevel ikke til hinder for at slike avtaler inngås med dette for øye, men det er meget viktig at alle slike 
forhold nøye gjennomgås med alle typer aktiviteter, da man risikerer å komme inn under 
utjevningsreglementet hvis det avdekkes brudd på regelverket. Dette vil da i ytterste konsekvens også 
kunne gi høyere leiesum alt da utbygger ikke vil få sin mva kompensert. Fauske kommune har bedt om 
en faglig uttalelse fra Salten kommunerevisjon, denne ligger vedlagt. Utfordringen med en konkret 
avklaring rundt mva, vil være basert på hvilken løsning kommunen vil lande på, og eventuelt det videre 
arbeid med et kulturhus på Fauske. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Denne saken startet i utgangspunktet med en tanke om at kommunen kunne være leietaker i et 
frittstående bygg i tilknytning til hotellet. Dette bygget kunne løse kommunens behov for en «stor-sal» 
for kulturelle arrangementer og samtidig fylle deler av hotellets behov for konferansefasiliteter. 
 
Etter hvert som ulike løsninger er diskutert har saken dreid mer over til å bli et kulturhus for kommunen, 
hvor hotellet nødvendigvis ikke trenger noen av fasilitetene ettersom disse antas bygd inn i selve 
hotellet. Kombinasjonsløsningen hotell og kulturhus gir synergieffekter til hverandre og skaper en felles 
arena for utvikling av sentrum hvor kommunen er leietaker i et helt bygg og fyller dette med 
kulturaktiviteter. 
 
Formannskapet kom den 13 mars 2018, med at det skulle utredes også å ta inn bibliotekdelen i en 2 
etasje, der også tilstrekkelig øvingskapasitet for småkultur kan ivaretas til en viss grad. 
Kommunestyret bifalt at administrasjonen skulle jobbe videre med dette mulige konseptet, og det er 
lagt ned et betydelig arbeid for å kunne fastslå hvilke muligheter og begrensinger man kan komme i 
denne saken. 
 
Det har vært avklaringsmøter med utbygger undervegs, og det er lagt ned et stort arbeide i å finne 
klarhet i hvordan konsept og aktivitet kunne sammenfalles i et bygg, og der undersøkelser rundt 
økonomi samt anskaffelsesreglement har vært sentrale tema. 
 
 
Saken har vært utfordrende med hensyn på oppdragets form. Det har kun vært mulig å jobbe i forhold 



til en intensjon om å finne en mulig løsning på å etablere et nytt kulturbygg/-hus i Fauske sentrum 
beliggende i umiddelbar nærhet til Tower hotell. 
 
Basert på de opplysninger som er mulig å fremskaffe slik saken står i dag, er den preget av betydelige 
risiko hvis Fauske kommune skal gå til en direkte anskaffelse av et Kulturhus som beskrevet i saken med 
forskjellige varianter av løsning.  
 
De utfordringer som ligger i saken er av flere arter: 
  

· Juridiske utfordringer med hensyn på Lov om offentlige anskaffelser, utfordringer med 
hensyn på merverdiavgift. 

· Man har ikke en konkret løsning man har kunnet lande på, noe som gjør saken 
krevende.  

· Den økonomiske situasjonen til Fauske kommune. 
· Ved et eventuelt leieforhold vil ikke Fauske kommune ha restverdi av et objekt ved 

leietids utløp. 

 
Det er likevel ingenting i vegen for å kunne gå videre i saken, men da med både en brukerprosess og 
medvirkning, samt at man gjør en utlysning av en konkurranse på bygging av et nytt Kulturhus på Fauske 
med der tilhørende aktiviteter. 
 
I samtale med utbygger er det kommet tydelig frem at utbygger ikke stiller seg i vegen for at Fauske 
kommune utlyser en konkurranse der også Fauske kommune selv, eller andre, kan bygge et kulturhus på 
samme tomt, men det fremholdes viktigheten av å skape et godt byrom rundt det nye storhotellet som 
kan skape atmosfære og økt aktivitet i bykjernen.  
 
Utbygger har også kommet med klare indikasjoner om at hvis et kulturhus ikke kommer på plass vil det 
måtte revurderes oppføringen av et nytt storhotell.  
 
Samtidig har utbygger vært klar på at en konferanse/storsal-løsning planlegges i hotellbygningen 
uavhengig av kulturhuset. 
 
Fauske kommune kommer dermed egentlig i et valgscenario, om man ønsker å realisere et nytt 
kulturhus nå. Hvis kommunestyret ønsker å gå videre med å inngå et leieforhold / bygge et kulturhus, 
må man iverksette et forprosjekt for så å utlyse en konkurranse om bygging i en åpen 
anbudskonkurranse (avhengig av eie eller leie). 
 
I dette ligger da at det må settes rammer for prosjektets størrelser og intensjoner, samt at det avsettes 
midler til konkurranseutsetting. 
 
Fra Fauske kommunes side sees dette prosjektet utelukkende på som en positiv sak, med et fremtidig 
utviklingspotensial for Fauske, både som by og kommune, men ikke minst som en stor mulighet og 
tilbud for både Fauskes og nærliggende kommuners befolkning.  
 
Ser man dette i sammenheng med Fauske sentrums utvikling, der det å skape gode byrom for et levende 
bysentrum står i fokus, vil dette prosjektet være både egnet og positivt. 
 
Konklusjon 
 
Rådmannen oppsummerer alternativene slik:  
 



 
Alternativ A: Fauske kommune utlyser en leiekontrakt over 40 år der det bygges et kulturhus i sentrum 
av Fauske med nærhet til nytt hotell.  
 
Alternativ B: Fauske kommune utlyser en OPS leiekontrakt – og overtar / erverver det avskrevne bygget 
etter 40 år. Til forskjell fra alternativ A vil da Fauske kommune sitte igjen med en restverdi etter 40 år.  
 
Alternativ C: Fauske kommune bygger og eier et nytt kulturhus i sentrum med nærhet til nytt hotell. 
 
Alternativ D: Fauske kommune avstår fra å inngå leieavtale eller bygge et kulturhus p.t. basert på 
kommunens utfordrede total økonomi.  
 
Rådmannen mener slik saksfremlegget har gitt uttrykk for, at det betydelige faglige, og 
samfunnsmessige fordeler med å realisere et kulturhus, og spesielt i tilknytning til det planlagte 
storhotellet. Både sett ut fra et utviklingsperspektiv for Fauske som bysamfunn og kommune. En 
realisering av et nytt hotell med tilhørende kulturhus vil kunne gi store ringvirkninger for den fremtidige 
utviklingen av kommunen i stort, sentrumsutvikling, og bo / livskvaliteten i Fauske.   
 
Det er likevel et ufravikelig fakta at en realisering av et kulturhus, tross mulighetene for større inntekter, 
vil ha en netto utgifts effekt for driften av kommunen på minimum 5 MNOK per år (da har rådmannen 
sett bort fra de inntektene, som tilhører skatteinngang og eiendomsskatt). Dette blir vanskelig å forene 
ut fra et behov å redusere omfanget av kommunale tjenester i størrelsesorden 50-60 MNOK.  
 
Derfor kan ikke rådmannen gi annet faglig råd enn alternativ D.  
 
Subsidiært mener rådmannen at dersom det er politisk ønskelig å gå videre med arbeidet med å 
realisere et kulturhus i forbindelse med det planlagte hotell, bør alternativ C vurderes. Dette vil gi lavere 
kapitalutgifter sett over tid og være mest gunstig for Fauske kommune, og gi en merverdi for 
kommunen. 
 
Med forutsetninger om et låneopptak på 130 mill. kr vil med en rente på 2,25 % koste 6,2 mill. kr i årlige 
renter og avdrag første år. En rente på 2,75 % gir årlige renter og avdrag på 6,8 mill. kr, mens en rente 
på 3,25 % gir renter og avdrag 7,5 mill. kr. Dette er et serielån over 40 år, slik at de årlige renter og 
avdrag vil bli lavere for hvert år. 
  
I tillegg vil dette alternativet være mindre utfordrende sett ut fra regelverket om offentlige anskaffelser, 
og forholdene knyttet til merverdiavgift.  
 
Det er på det rene at det kan søkes tilskuddsmidler til en del forskjellige aktiviteter som vil være i et slikt 
bygg, da også til etablering av et nybygg. Størrelse på et slikt tilskudd vil være basert på type aktivitet, 
samt byggekostnader.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



lL
tm

m
w

m
 3

0
 I1

L
o

h
b

y/V
rim

le 33
5

 m
2

m
m

m
-z

..

zu

—
 

ji

A
l’re

rn
a

’riv 
Z

A
 —

 P
la

n
 

2
. e

’rg
 —

 B
ib

lio
te

k 
6

0
0

 
m

2

K
in

n
 6

0
-7

0
 p

lu
u

r
 u

z n
2

 

30-1 
a
n
. 

3
0
-1

åå

E
l

3

8
 

3
7

ram
u

- 
å
 

å

%
:

E

—

A
l’re

rn
a

’riv 
Z

A
 

—
 P

la
n

 
1

. e
’rg

 —
 1

0
0

0
 m

2
M

å
l 1

:2
5

0



L
—

A
l’re

rn
a

’riv 
Z

B
 —

 P
la

n
 

2
. e

’rg
 —

 B
ib

lio
te

k 
6

0
0

 
m

2
 +

 4
0

0
 

m
2

 T
il ku

ltu
rfo

rm
å

l

&

(afl-K
b

lklllllfllr
 3

0
 n

2

L
o

b
b

y/V
rlm

lo
 3

3
8

 
m

2

W
u

s»
 

.:

5
'

a
m

 J

T
ekn

ikk

mcm
m

m
C

E
C

IJJJJJJ
U

m
m

m
:)

m
m

K
in

 i0-10 
p

lu
s-

 IZ
 IIZ

 

D
IV

. lu
lh

l'fn
rllll

 ‘0
0

 n
2

m
u

. 
3

0
n

1
 

a
r 

r3
0

ll1

%å

å
E

l 
;

m
.m

. 
%
 

i

E
l 

%å
 ;

å
I...

A
l’re

rn
a

’riv 
Z

B
 —

 P
la

n
 

1
. e

’rg
 —

 1
0

0
0

 m
2

M
å

l 1
:2

5
0



Fauske Kulturhus 
Skisse program september 2018



Arealer Kulturhus

Arealer kulturhus alternativ 3 skissert september 2018

Kategori 1. etg gateplan Sceneplan 2.etg Tot

Lobby/utstilling/vrimle/ servering 385

Cafe/kiosk & Billettsalg 40

Toaletter 55

Kinosal 60 70 plasser 90

Garderober artister 66

Øvingslokaler 25

Scene/sidescener/orkestergrav 115 190

Konsert /kino /teatersal 250

Lager 38

Scenteteknikk/Lager(ikke målbart areale) 55

Bibliotek 590

Kontorer 64

Tot 814 190 904 1908

Brutto/netto faktor 1.2 1013 228 1084 2325

2 Tower hotell og kulturhus



3 Tower hotell og kulturhus



4 Tower hotell og kulturhus



5 Tower hotell og kulturhus



6 Tower hotell og kulturhus
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Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 2A i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl.  

utstyr mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (ca. 1000 kvm.) samt ca. 

600 kvm. i andre etasje.   

Utleiearealet i 1. etasje skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Arealet i andre etasje skal romme nytt bibliotek.  

Det vises til nærmere dialog mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen om utforming og innhold 

i etasjen herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i 

samråd mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med 

sanitæranlegg (toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, 

rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 5,95 mill. eks. mva. for bygget (første etasje samt biblioteklokalet i andre 

etasje) inkludert utstyr, innredning og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  



Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 2A med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje av planlagt nytt bygg samt biblioteklokale i andre etasje med 

innredning, utstyr og utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2 bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 2A (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i den delen av bygget som kommunen ikke skal leie 

(deler av 2. etasje og eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, 

kontorformål eller annet næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens 

drift i 1. etasje og bibliotekdelen av 2. etasje.                  

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  



Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 2B i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl.  

utstyr mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første og andre etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (ca. 1000 kvm. i 

hver etasje).   

Utleiearealet i 1. etasje skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Arealet i andre etasje skal romme nytt bibliotek (ca. 600 kvm.). Nærmere utforming av øvrig areal i 

andre etasje (ca. 400 kvm.) til kontorer, møterom, øvings-/aktivitetsrom bestemmes av Fauske 

kommune i samråd med Tower Hotel Norway AS som utleier.  

Det vises til nærmere dialog mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen om utforming og innhold 

i etasjen herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i 

samråd mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med 

sanitæranlegg (toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, 

rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 6,8 mill. eks. mva. for bygget (første og andre etasje) med utstyr, innredning 

og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 



tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  

Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 2B med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje og andre etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og 

utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2, bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 2B (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføring av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har rett 

til å utvikle og disponere over innholdet i eventuell del av bygget som kommunen ikke skal leie 

(eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål eller annet 

næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje og 2. etasje.           



Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  

Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 3 i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl. utstyr 

mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første og andre etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (til sammen ca. 

2300 kvadratmeter).  Tilbudet bygger på alternative skisser til ny «smart» planløsning jfr. vedlegg.  

Utleiearealet skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, bibliotek (ca. 600 kvm.), 

inngangsparti, serveringslokale, øvings-/aktivitetsrom, kontorer og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i samråd mellom Tower Hotel Norway AS og 

kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med sanitæranlegg (toaletter, garderobe, 

ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.   

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 7,45 mill. eks. mva. for første og andre etasje i bygget med utstyr, 

innredning og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  

Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 



Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 3 med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje og andre etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og 

utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2, bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 3 (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i eventuell del av bygget som kommunen ikke skal leie 

(eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål eller annet 

næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje og 2. etasje.           

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  

Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



 

Oversendelsesbrev tilbud – Lokaler til kulturformål i Fauske 

Vi viser til hyggelige samtaler hvor De har bedt om konkrete tilbud på leie av lokaler til kulturformål.  

Vedlagt følger tilbud basert på følgende alternativer: 

1. Kommunen leier første etasje av nytt bygg som primært vil bestå av kino/-visningssaler (2 

stk.), inngangsparti og serveringslokale. Utleid areal utgjør ca. 1000 kvm. 

2A. Kommunen leier første etasje med utstyr/innredning mv. som definert i punkt 1 ovenfor. 

Kommunen leier i tillegg et areal på ca. 600 kvm. til bibliotek i andre etasje. 

2B. Kommunen leier første etasje mv. som definert i punkt 1 ovenfor. Kommunen leier i tillegg 

hele andre etasje (ca. 1000 kvm.). Deler av dette arealet (600 kvm.) anvendes/innredes til 

bruk som bibliotek. Det øvrige arealet anvendes til kontor, aktivitetsrom eller annen bruk 

etter nærmere ønske og innspill fra kommunen. 

3. Kommunen leier hele første og andre etasje basert på ny «smart» planløsning jfr. egen 

planskisse. Etasjene inneholder to saler tilsvarende de øvrige alternativene, men salene er 

fordelt på de to etasjene. Løsningen inneholder også bibliotekdel ca. 600 kvadratmeter samt 

noe mere areal til øvings-/aktivitetsrom samt kontor mv. enn alternativ 2 B. Totalt utleieareal 

utgjør ca. 2300 kvm. 

Det er laget to forskjellige tilbud for hvert av de fire alternativene (dvs. totalt 8 forskjellig tilbud).  

I det ene settet av tilbud, er det forutsatt at kommunen kun leier bygget som sådant. Dette 

innebærer at kommunen selv sørger for innvendig driftsløsøre/innredning til kino, serveringslokale 

og bibliotek samt utsmykking (herunder kunst) av lokalet.   

Kommunen har imidlertid også ønsket et tilbud hvor utleier sørger for driftsløsøre, innredning og 

utsmykning som del av leieavtalen. Det er derfor også utformet et sett av tilbud hvor leieavtalen 

herunder leien reflekterer dette.    

Det første alternativet mener vi skal være i samsvar med det som er vedtatt av kommunestyret den 

22.03.2018. Tilbud 2A, 2B og 3 er således å anse som opsjon på leie av ytterligere areal i tillegg til det 

som er forutsatt i vedtaket i kommunestyret. 

De fire hovedalternativene ovenfor er selvsagt gjensidig utelukkende. 

Felles for alle de alternative tilbudene er: 

- Beregnet leie er søkt holdt så lav som overhodet mulig sett i forhold til hva som er forsvarlig 

for Tower Hotel Fauske AS som utleier. Det vises til nærmere løpende dialog rundt dette med 

kommunen. 

- Leien i tilbudene er høyere pr. kvadrat for første etasje er høyere enn for arealene i andre 

etasje. Dette har sammenheng med utleiers estimerte kostnader knyttet til byggingen av de 

ulike etasjene. 



- Tower Hotell Norway AS som utleier, tar risikoen mht. at kostnadene med oppføringen og 

finansiering av bygget, kan bli høyere enn det som ligger til grunn for leien i tilbudet.  

- Når det gjelder tilbudene på leieavtale som inkluderer driftsløsøre, innredning og 

utsmykning, bygger disse på innspill fra kommunen med hensyn til ønsket nivå på slikt utstyr, 

innredning og utsmykning (både omfang og kvalitet av slikt utstyr, innredning og 

utsmykning). Tower Hotel Norway AS må ta forbehold om at eventuell investering i 

utstyr/innredning/utsmykning ut over dette investeringsanslaget må dekkes av kommunen.    

- Tilbudene forutsetter at utleid bygningsareal, eventuelt med innredning/utsmykning/utstyr, 

leies på en langsiktig tidsbestemt leiekontrakt (40 år) med årlig full regulering av leien ihht. 

konsumprisindeks. 

- Leien i tilbudene inkluderer ikke merverdiavgift. Det forutsettes at kommunen benytter 

lokalene til avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet slik at leien faktureres 

med tillegg for merverdiavgift og utleier oppnår fradrag for merverdiavgift knyttet til 

byggekostnad. 

- I tillegg til leien kommer normal belastning av andel felleskostnader/leietakerkostnader 

herunder andel strøm fellesareal, vaktmestertjenester, renhold fellesareal, vedlikehold 

fellesareal, snørydding, kommunale avgifter mv.. Forsikring av bygget, eiendomsskatt og ytre 

vedlikehold er dog normale eierkostnader og er følgelig inkludert i leien. Vi vil søke å holde 

felleskostnadene så lave som mulig og Tower Hotel Norway AS vil ikke beregne noe påslag 

ved viderefakturering av disse kostnadene. Vi gir om ønskelig fullt innsyn i beregningene og 

underdokumentasjon som ligger til grunn for de årlige beregningene av felleskostnadene. 

- Kostnader som er spesifikt knyttet til kommunes brukslokale og drift i bygget, forutsettes 

dekt direkte av leietaker som ledd i ordinær drift. 

- Øvrige detaljerte vilkår for leien må fastsettes nærmere i endelig leiekontrakt. Vi viser her til 

oversendt utkast som naturlig vil være gjenstand for justeringer etter nærmere dialog 

mellom partene.     

- Tilbudene forutsetter at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige offentlige tillatelser til å 

gjennomføre byggeprosjektet samt at man kommer til fram til en omforent kravspesifikasjon 

knyttet til kommunens lokale og detaljert leiekontrakt i samsvar med det som har vært 

diskutert mellom partene.   

- I tilbudene på leie av bygg (alle de ulike alternativene), er leien definert som et årlig fast 

leiebeløp. Dette innebærer at leien ikke er avhengig av endelig byggekostnad. Eventuell 

overskridelse av estimert byggekostnad, er således eiers/utleiers ansvar alene. 

- Når det gjelder driftsløsøre/innredning/utsmykning vil investeringskostnaden avhenge av 

kommunens konkrete ønsker mht. anskaffelse av slikt utstyr. Leie for utstyr, innredning og 

inventar i tilbudene er beregnet ut fra kommunens eget anslag for størrelsen på slike 

investeringer. Utleier kan innestå for størrelsen på tilbudt leie innenfor den 

investeringsrammen og på de øvrige vilkår som framgår av tilbudene. 

 

Vi håper tilbudene er i samsvar med Deres forventninger jfr. tidligere dialog i møter, mail og 

telefon. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer til dette 

oversendelsesbrevet eller de alternative tilbudene. 

Dersom det mot formodning blir vedtatt å ikke realisere kulturhusplanene må hele    
høyhushotellet revurderes da disse to prosjektene hører tett sammen i byutviklingen. 
 



Vi ser fram til et fortsatt svært godt og åpent samarbeid med Fauske kommune i forhold til 

utviklingen av Fauske sentrum til felles beste for både innbyggerne i Fauske og Stadssalg-

konsernet som langsiktig sentral eiendoms-/næringslivsutvikler i Fauske. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tower Hotel Norway AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ  1 i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning mv. inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune tilbud på leie av lokaler inkl. utstyr mv. i 

planlagt nytt bygg på Fauske. Tilbudet er i samsvar med det som tidligere har vært signalisert fra vår 

side og også i samsvar med det som ble vedtatt av kommunestyret den 22.03.2018. 

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første etasje til kulturformål mv. i planlagt nytt bygg på Fauske på 

Fauske (ca. 1000 kvm.). 

Etasjen skal romme en kombinert kino-/visningssal og en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Det vises til nærmere dialog mellom Stadssalg og kommunen om utforming og innhold i etasjen 

herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i samråd 

mellom Stadssalg og kommunen.  Utleiearealet skal stilles til leietakers rådighet med sanitæranlegg 

(toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, rørleggerarbeid og 

generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr og innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten i 

samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder 

kunst mv.  

2. Leie og leietid for bygg inkl. utstyr, innredning og utsmykning   

Årlig fast leie for bygget tilbys til kr. 4,6 mill. eks. mva. for første etasje av bygget inkludert utstyr, 

innredning og utsmykning som omtalt i pkt. 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.  

Det forutsettes at bygget skal anvendes i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet. 

Leien vil således bli fakturert med tillegg for merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  



Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.   

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 1 med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter første etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og utsmykning som 

nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2 bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,2 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,2 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 1 A (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i den delen av bygget som kommunen ikke skal leie 

(2.etasje og eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål 

eller annet næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje 

av bygget.  

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  



Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Norway AS 



OPPSUMMERING AV TILBUDSUTKAST 

Vi viser til oversendelsesbrev med alternative spesifiserte tilbud om leie av lokaler til kulturformål i 

nytt bygg på Fauske.  Innholdet og ordlyden i endelige tilbud skal avklares/kvalitetssikres med 

kommunens advokat og vår advokat, herunder med sikte på at aksept av et av de alternative 

tilbudene skal være i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. 

Alle de alternative tilbudene forutsetter at det inngås endelige langsiktige leieavtaler (40 års leietid) 

hvor leien indeksreguleres i hele leieperioden. Husleien for alle alternativene, er søkt holdt så lav 

som overhodet mulig sett i forhold til hva som er økonomisk forsvarlig for Tower Hotel Norway som 

utleier. 

For alle hovedalternativene er det gitt en pris med og uten leie av inventar, innredning og 

utsmykning. Tower Hotel Norway AS finner det i utgangpunktet mest praktisk å leie ut det rene 

bygget og at kommunen selv forstår kjøp eller leie av nødvendig inventar, innredning og utsmykning 

tilpasset kommunens ønsker og behov. Tower Hotel Norway AS kan likevel på gitte vilkår og såfremt 

dette lar seg tilpasse til regelverket for offentlige anskaffelser, tilby utleie av definert innredning, 

utsmykning og inventar inkludert i avtale om leie av bygg. Det vises til nærmere vilkår som framgår 

av de spesifiserte tilbudene.  Det forutsettes at kommunen er primært ansvarlig for å avklare 

hvorvidt kommunen kan leie utstyr på de vilkår som framgår spesifiserte tilbud, uten at dette 

kommer i konflikt med regelverket om offentlige anskaffelser.  

De nærmere vilkårene for tilbudene framgår av oversendelsesbrev med vedlagte alternative tilbud. 

Vi viser til disse dokumentene. 

Vi kan etter dette gi kommunen følgende alternative tilbud (nærmere spesifikasjon av vilkår følger av 

oversendelsesbrev og spesifiserte tilbud): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alternativ 1 – Tilbud om leie av første etasje i nytt bygg til kulturformål 

Innhold: En kombinert kino-/visningssal med plass til 200 seter, en mindre kinosal med plass til 60 

seter, undervisningsrom samt inngangsparti og kafeområde. I hovedsak er arealutformingen som på 

tidligere planskisser. Samlet areal utgjør ca. 1000 kvm.  

Årlig leie for bygg utgjør kr. 3,5 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost, kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 4,6 mill. med tillegg for mva.. Vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 2A – Tilbud om leie av første etasje og bibliotekdel i andre etasje 

Innhold: Første etasje som spesifisert i alternativ 1. Kommunen leier i tillegg ca. 600 kvm i andre 

etasje til bibliotek. I hovedsak er arealutformingen som på tidligere planskisser. 

Årlig leie bygg utgjør 4,8 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 5,95 mill. med tillegg for mva..  Vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 2B – Tilbud om leie av hele første og andre etasje i nytt bygg til kulturformål 

Innhold: Første etasje som spesifisert i alternativ 1. Kommunen leier i tillegg ca. 600 kvm i andre 

etasje til bibliotek og resterende areal i andre etasje (ca. 400 kvm.) til kontor og øvingsrom mv.. I 

hovedsak er arealutformingen som på tidligere planskisser. 

Årlig leie bygg utgjør 5,65 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost, kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 6,8 mill. eks. mva..  De nærmere vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 3 – Leie av hele første og andre etasje i nytt bygg til kulturformål – ny planløsning 

Innhold: Det vises til alternative tegninger basert på ny «smart» planløsning. Løsningen inneholder to 

saler som spesifisert under alternativ 1, men hvor disse salene er fordelt på de to etasjene. 

Alternativet inneholder bibliotekdel som i alternativ 2 (A og B) samt noe mere areal til kontor og 

øvingsrom mv. enn alternativ 2 B. Samlet areal utgjør ca. 2300 kvm.  

Årlig leie bygg utgjør 6,3 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 7,45 mill. eks. mva..  De nærmere vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 



S EN
KOMMUNEREVISJON

Viser til forespørsel fra Trond Heimtun vedrørende regelverk om merverdiavgift og fradragsrett

for inngående merverdiavgift og momskompensasjon med særlig vekt på kulturbygg.

Bestemmende for fradragsretten for inngående merverdiavgift knyttet til fast eiendom er

avgiftsstatusen til sluttbrukeren av bygget. Dette innebærer at det kun er brukere som er

registrert  i  merverdiavgiftsregisteret, og som bruker lokalene  i  sin merverdiavgiftspliktige

og/eller kompensasjonsberettigede virksomhet, som legitimerer fradragsrett for inngående

merverdiavgift.

Ved oppføring av et  bygg er det aktiviteten  i  bygget etter ferdigstillelsen som bestem mer

hvordan merverdiavgiften for byggeprosjektet skal behandles. Aktiviteten  i  bygget må derfor

«bestemmes/estimeres» før bygget føres opp. Dersom bygget skal leies ut og forutsetningene

for leietaker endrer seg i  løpet av leieperioden, er utbygger pliktig til å justere fradragsført

merverdiavgift. Justering skal foretas når bruken av bygget endres etter anskaffelsen,

fremstillingen eller fullføringen. Det vil for eksempel være aktuelt med justering opp eller ned

av fradragsføringen på et  bygg når det foretas utskiftning av leietaker, eller når leietaker endrer

sin avgiftspliktige virksomhet. Justering skal ikke foretas hvis endringen av fradragsprosenten i

forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens start er mindre enn 10 prosentpoeng.

Iet kulturbygg vil det ofte være både avgiftspliktig-, unntatt- og kompensasjonsberettiget

virksomhet. ltillegg også avgiftspliktig virksomhet med forskjellige satser.

Kulturhus har gjerne en avgiftspliktig reklamevirksomhet, en avgiftspliktig

serveringsvirksomhet, og det kan forekomme en virksomhet med avgiftspliktig frivillig registrert

utleie. Videre er det omsetning av adgangstjenester til kulturforestillinger som er unntatt

merverdiavgift, og i tillegg kan det forekomme avgiftsunntatt utleie av lokalene som ikke er

omfattet av den frivillige registreringen. Alt dette gjør merverdiavgiftsbehandlingen

utfordrende.

Hovedregel

Det skal i medhold av merverdiavgiftsloven § 3-1 beregnes merverdiavgift ved all omsetning av

varer og tjenester, med mindre det finnes særskilte unntak eller fritak i merverdiavgiftsloven.

Enkelte virksomheter og typer omsetning er av ulike grunner underlagt en avgiftsmessig

behandling som avviker fra hovedregelen. Lovgivningen benevner disse som henholdsvis

unntak og fritak fra merverdiavgiftsloven.

Flere former for omsetning er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette innebærer at den som

driver slik virksomhet blant annet ikke har krav på fradrag for inngående merverdiavgift. Ved

anskaffelser blir avgiften dermed en endelig utgift for den unntatte virksomheten.

Det er blant annet gitt avgiftsunntak for omsetning av diverse kulturelle tjenester som adgang

til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter, og dansetilstelninger med levende musikk,

jf. mval.  §  3-7.
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I utgangspunktet kan inngående avgift som ikke er fradragsberettiget kreves kompensert, med

mindre anskaffelsen ikke omfattes av noen av begrensningene  i  kompensasjonsloven § 4.

For å forhindre at kommuner, som tilbyr tjenester  i  konkurranse med private aktører som driver

virksomhet unntatt fra avgiftsplikt, skal oppnå et konkurransemessig fortrinn er

kompensasjonsretten begrenset i slike tilfeller. Det følger av kompl.  § 4  nr. 4 at det ikke ytes

kompensasjon dersom kommuner driver økonomisk virksomhet, og denne aktiviteten kan være

i  konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Ibrev av 16. desember 2008 kom et skattekontor til at en kommunes arrangering av ordinære

konserter, hvor kommunen selv tar alle utgifter og alle billettinntekter med overskudd for øye,

faller inn under kompensasjonsloven  § 4  annet ledd nr. 4. For slike arrangementer vil en

kommune følgelig ikke være kompensasjonsberettiget.

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt, jf. mval.  §  3-11. For å oppnå

fradragsrett må kommunen foreta en frivillig registrering for utleie av fast eiendom til

avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet for de aktuelle lokalene og leietakerne,

jf. mval. § 2—3. I  slike tilfeller vil leietakers avgiftsmessige status og bruk av lokalene være

avgjørende for utleiers adgang til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser

til denne virksomheten. Det er ikke mulig å frivillig registrere seg for utleie til virksomheter som

ikke driver avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i de leide lokalene.

Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk er unntatt

fra merverdiavgiftsloven. Det samme gjelder omsetning av adgangstjenester til teater—, opera-,

ballett-, og konsertforestillinger med mer, jf. ovenfor og mval. § 3-7. Dette innebaerer at

kommunen ikke har adgang til å søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom til slik

virksomhet. Det er følgelig heller ikke adgang til å kreve fradrag for inngående avgift på

anskaffelser til bruk i denne delen av virksomheten.

Dersom kommunen låner ut en konsertsal vederlagsfritt til skoleforestillinger, lokale artister

mm eller selv arrangerer «forestillinger» av ikke kommersiell art vil det normalt sett foreligge

rett til kompensasjon.

Utleie av lokaler til bruk i møte- og konferansevirksomhet er for enkelte subjekter avgiftspliktig

omsetning, jf. mval. § 5—5 annet ledd og mval. §  5—11  annet ledd. Dette gjelder likevel ikke for

utleie av lokaler i kulturhus til møte- og konferansevirksomhet, med mindre lokalene leies ut i

forbindelse med servering, og utleier selv er ansvarlig for serveringen, jf. mval. § 3-11 annet

ledd bokstav b. Da foreligger det alminnelig avgiftsplikt for utleien, som dekkes av en ordinær

registrering (utleien omfattes da ikke av reglene om frivillig registrering).

Innkjøp til bruk i både fradragsberettiget, kompensasjonsberettiget og unntatt virksomhet

fordeles etter faktisk bruk. For fellesarealer vil det være forholdsmessig fradrag.

Konsertsal

En kommunes arrangering av ordinære konserter (kommersiell art), hvor kommunen selv tar

alle utgifter og alle billettinntekter med overskudd for øye vil ikke være

kompensasjonsberettiget. Da det er ikke mulig å frivillig registrere seg for utleie eller fremleie til

2
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virksomheter som ikke driver avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i de leide

lokalene vil  også  utleie/fremleie av konsertsal være avskåret fra fradrag/kompensasjon.

Bibliotek

Med mindre det startes aktiviteter som faller inn under begrensningene  i  kompl. §  4  vil det

oppnås fullt fradrag/kompensasjon på de anskaffelser som foretas til et bibliotek.

Kino

Inngående avgift på anskaffelser som gjelder kommunens avgiftspliktige virksomhet vil normalt

kunne kreves fradragsført. Kinodrift er merverdiavgiftspliktig virksomhet og det vil foreligge

fullt fradrag for inngående merverdiavgift for driftsutgifter til kino.

Vi presiserer at vi på ingen måte har kartlagt et eventuelt leieforhold i et kulturbygg eller

investeringer i et kulturbygg. Vårt notat gir kun en begrenset oversikt over det generelle

regelverk vedrørende merverdiavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift og

momskompensasjon.

Fauske

12.10.2018 ”  . c,] &
gagn, &&&/711,4s

Barbro Sakariassen

revisor
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Advokat Esther Lindalen R. Garder har bistått Fauske kommune i forhold til regelverket om 

offentlige anskaffelser. Hun oppsummerer saken på følgende måte: 

 

1. FORHOLDET TIL REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

1.1. Noen rettslige utgangspunkt 

Anskaffelsesforskriften § 2-4(a) bestemmer at regelverket om offentlige anskaffelser ikke 

gjelder for:  

«kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast 

eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom» (understreket her) 

I denne saken foreligger det ikke et "eksisterende bygg". En leieavtale vil derfor ikke være 

omfattet direkte av unntakets ordlyd. Av praksis følger imidlertid at unntaket er tolket 

utvidende til å i visse tilfeller også å omfatte leie av ikke-eksisterende bygninger. 

Forutsetningen er at det er en reell leiekontrakt og ikke en bygge- og anleggskontrakt.  

Avgjørende for om anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse vil derfor være om 

leiekontrakten karakteriseres som en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. Det 

følger av EU-domstolen praksis at det er kontraktens hovedformål som er avgjørende for om 

en kontrakt skal anses som en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt.  Det må 

foretas en konkret helhetsvurdering av kontrakten der mange elementer må vurderes. Blant 

annet har det betydning om bygget blir oppført etter oppdragsgivers spesifiserte behov. 

Gjennom praksis har det fremkommet en rekke momenter som må vurderes. Noen av disse 

er:  

 Oppdragsgivers påvirkning på utformingen av bygget/lokalene og byggeprosessen vil 

ha betydning for om det foreligger en reell leiekontrakt. En leietaker vil normalt sett 

påvirke utformingen av lokalene og gi spesifikasjoner for utførelsen. For at det skal 

foreligge en bygge- og anleggskontrakt, må oppdragsgivers påvirkning på utformingen 

av bygget gå ut over det som er vanlig for en leietaker jfr. blant annet KOFA 2007/112 

hvor KOFA kom til at det forelå en leiekontrakt selv om kommunen hadde en 

forholdsvis stor påvirkning på utformingen. Det vises også til KOFA 2011/109 hvor det 

ble lagt vekt på at leiekontrakten var reell og at oppdragsgiver ikke hadde påtatt seg 

noen risiko ut over det som var vanlig i slike leieforhold. Hvis Fauske kommune 

forbeholder seg vesentlig innflytelse på byggeprosessen, utformingen av bygget, 

funksjoner, størrelse mm kan avtalen lettere bli ansett som en bygge- og 

anleggskontrakt enn hvor Fauske kommune beskriver sitt behov og lar tilbyder utforme 

bygget etter egne ønsker. Hvis avtalen skal være en reell leiekontrakt vil Fauske 

kommune antagelig ikke kunne ha vært med på å påvirke utvendig arkitektur, 

entreprenør eller andre forhold som er typiske anliggender for en byggherre. Dersom 

formålet med avtalen utelukkende er å gi Fauske kommune spesialtilpassede lokaler 

vil også dette trekke i retning av at det foreligger en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Fastsettelse av vederlaget Fauske kommune skal betale vil ha betydning for 

karakteristikk av avtalen. Hvis Fauske kommune inngår en avtale der vederlaget for 



leien er uavhengig av byggekostnadene, trekker det i retning av at det er en 

leiekontrakt. Dersom "leiesummen" i realiteten innebærer at Fauske kommune betaler 

for byggekostnadene slik at det er Fauske kommune og ikke tilbyderen som har 

risikoen for byggekostnadene så trekker det sterkt i retning av at det er en bygge- og 

anleggskontrakt. Det vises til KFOA 2008/4 hvor en inngått leiekontrakt ble ansett å 

være en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Kontraktsperiodens lengde vil kunne ha betydning. Hvis kontraktperiodens lengde er i 

samsvar med det som er vanlig i slike kontrakter, trekker det i retning av at det er en 

reell leiekontrakt. Hvis lengden ikke er i samsvar med det som er vanlig, trekker det i 

motsatt retning. 

 

 Hvis Fauske kommune har rett til å overta bygget, trekker det i retning av at det er en 

bygge- og anleggskontrakt. Hvis Fauske kommune ønsker å ha en opsjon eller 

forkjøpsrett eller annet rett til å overta bygget, trekker det i retning av at det er en 

bygge- og anleggskontrakt. Dersom det ikke er et tilrettelagt eierskifte, trekker det i 

retning av at det er en reell leiekontrakt.  

 

 Kontraktsbestemmelsenes innhold. Hvis kontraktsbestemmelsene er i samsvar med 

typiske vilkår i en leiekontrakt, trekker det i retning av at det er en leiekontrakt. Hvis 

kontrakten har typiske innhold fra en bygge- og anleggskontrakt, trekker det i retning 

av at det er en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Fordeling av risiko i leieperioden. Et vurderingstema er også om Fauske kommunes 

risiko i leieperioden den samme som er normalt i utleieforhold eller om kommunen vil 

påta seg en større risiko. Dersom kommunen påtar seg en større risiko enn det som er 

normalt, trekker det i retning av at det kan være en bygge- og anleggskontrakt.  

 

Som det fremgår ovenfor er det en rekke momenter som skal vurderes i forhold til om det 

foreligger en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. For at det skal kunne foretas en 

slik vurdering må det foreligge et konkret forslag til avtale som kan vurderes opp mot 

regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

1.2. Konsekvens av brudd på regelverket om offentlige anskaffelser 

Dersom Fauske kommune unnlater å kunngjøre en konkurranse som skulle vært kunngjort, 

foreligger det man betegner som en "ulovlig direkteanskaffelse". En ulovlig direkteanskaffelse 

kan sanksjoneres av KOFA med overtredelsesgebyr, avtalen kjennes uten virkning m.m. 

Gebyret kan utgjøre inntil 15% av kontraktens verdi.  

 

 

 



1.3. Nærmere om de ulike forslagene som er tilbudt av utbygger 

Jeg har fått oversendt noen dokumenter fra utbygger med forslag til innhold i en avtale med 

Fauske kommune. Jeg har ikke studert dokumentene i detalj, men etter min gjennomgang av 

dokumentene så har jeg følgende betraktninger:  

Når det gjelder prisene for leien så er det mitt klare råd at kommunen søker profesjonell 

bistand fra personer som kan si noe om hvorvidt leienivået synes akseptabelt. Leienivået bør 

sammenlignes med de kostnader kommunen kunne hatt ved andre løsninger for å realisere 

kulturhus – f. eks. ved å bygge selv eller leie av andre. Tilbudene fra Stadssalg innebærer at 

kommunen forplikter seg over en svært lang periode - 40 år - og til meget store utgifter. Tar 

man leie av begge etasjene vil leiebeløpet (uten indeksregulering og uten kinoutstyr) bli 226 

millioner i leieperioden. I tillegg kommer muligens MVA. Dette er betydelige beløp og 

kommunen bør derfor få kvalitetssikret dette.  

Tilbudet forutsetter at kommunen har virksomhet som er MVA belagt. Det tror jeg kanskje ikke 

alle disse aktivitetene er. Dersom kommunen anser dette som et aktuelt alternativt MÅ 

kommunen få undersøkt med en advokat som er ekspert på MVA eller andre som er eksperter 

innenfor dette området.  

Ellers er det også en del andre forhold som jeg synes kommersielt sett er usikre og det er 

også forhold som trekker i retning av at kommunen bør konkurranseutsette dette etter 

regelverket om offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet leietidens lengde og den 

reelle risikoen for kostnadene med å tilpasse lokalene til Fauske kommunes behov.  

I tilbudene fra utbygger er det også forutsatt at man skal komme tilbake til en nærmere 

kravspesifikasjon. Da en slik kravspesifikasjon kan ha betydning for om regelverket om 

offentlige anskaffelser kommer til anvendelse så er dette noe som også må vurderes. 

Generelt sett så kan man si at jo mer detaljert kravspesifikasjonen er, jo mer trekker det i 

retning av at det foreligger en bygge- og anleggskontrakt.  

 

1.4. Oppsummering – forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser 

Min foreløpige oppfatning er at det fortsatt er noen uklarheter i og med at det ikke foreligge 

noen endelig avtale som skal vurderes. Det er derfor ikke mulig å gi noen sikker konklusjon på 

om en avtale vil være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er imidlertid flere 

momenter som trekker i retning av at man er innenfor regelverket herunder leietiden, risikoen 

for det tekniske utstyret til kinodriften m.m. Pr. i dag mener jeg det er mer som taler for at 

kontrakten er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser enn ikke.  

 

2. SELV OM ANSKAFFELSEN ER OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE 

ANSKAFFELSER SÅ ER IKKE DET NOE TIL HINDER FOR AT PROSJEKTET KAN 

GJENNOMFØRES 

Det er viktig å være oppmerksom på at regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder 

for å realisere et godt prosjekt for kommunen. Dersom anskaffelsen kommer inn under 

regelverket om offentlige anskaffelser betyr dette bare at kommunen utlyser en konkurranse 



der den tilbyderen som kan tilby de beste løsningene vinner konkurransen. Jeg tror fokus bør 

være å finne gode løsninger for kommunen og evt. konkurranseutsette dersom det er 

nødvendig.  

 



 
 
 
 
 
 

Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 

Kontoradresse 
Akersg. 59 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 
Org. nr. 
972 417 866 

Kulturavdelingen 
Telefaks 
22 24 80 38 

Saksbehandler 
Hilde Mortvedt 
22248009 

 

 

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT 
ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG   
Fastsatt av Kulturdepartementet og gjelder fra 1. januar 2010  

 

1 FORMÅL 

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik 
kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler 
for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, 
scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.  

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men 
ikke til vedlikehold eller drift.  
 
2 VILKÅR FOR TILSKUDD 

Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene 
bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen. 

Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. 
Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av 
religiøse, sosiale eller politiske hensyn. 

 
2.1 Utforming  
Bygg som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i plan- og bygningsloven, jf. bl.a. § 29 i plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunen må medvirke til at byggene blir hensiktsmessige ut fra formålene for 
prosjektene.  
 
2.1.1 Kvalitetssikring av planene 
Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet. Fylkeskommunene må i 
kvalitetssikringen av planene innhente uttalelser fra relevant faglig hold med mindre 
fylkeskommunen har slik kompetanse. Riksteatret kan kontaktes i kvalitetssikringen av 
planer om scenekunstlokaler. 
 
2.1.2 Universell utforming 
Kulturlokalene eller -arenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i 
samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter til denne, se Forskrift om tekniske 
krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Dette gjelder både tilskudd til nybygging og 
til ombygging.  
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2.1.3 Arkitektonisk utforming 
Kulturbygget eller utendørsarenaen må gis en god arkitektonisk utforming1 i samsvar 
med bygningens eller arenaens funksjon og etter regler gitt i plan- og bygningsloven.  
 
2.2 Sikkerhet 
Kulturbygg som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at 
midlene er utbetalt. Fylkeskommunene må sørge for tilstrekkelig sikkerhet for 
tilskuddet i denne perioden. Dette kan gjøres ved krav om at søkere eksplisitt forplikter 
seg til å stille lokalene til disposisjon for kulturformål i 20 år. Av fylkeskommunenes 
retningslinjer kan det framgå at bruksendring til annet enn kulturformål ikke kan skje 
uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra fylkeskommunen. 
 
2.3 Tilskuddsatser 
Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For 
søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 
beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. 
 
Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en 
kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 
 
2.4 Vilkår fastsatt av fylkeskommunene 
I tillegg til de andre punktene i disse retningslinjene fastsetter den enkelte 
fylkeskommune nærmere vilkår for søknader om tilskudd, herunder: 

- opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag og søker 
- tegninger med tilhørende beskrivelse av prosjektet 
- prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve 
- dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar 
- fremdriftsplan 
- finansieringsplan 
- eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt 
- driftsfinansiering og plan for forvaltning, drift og vedlikehold. 

 
Søknadene må inneholde de opplysningene som er nødvendig for at fylkeskommunene 
skal kunne oppfylle rapporteringskravene under pkt. 6 i disse retningslinjene. 
 
  

                                                 
1 Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, 
brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming. Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, 
men alle elementer i plan- og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en 
tilfredsstillende helhet både ved prosjektering og utførelse. 
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3 KUNNGJØRING OG SØKNADSFRISTER 

Fylkeskommunene skal kunngjøre at det kan søkes om tilskudd fra den desentraliserte 
ordningen for tilskudd til kulturbygg. Den enkelte fylkeskommunes  retningslinjer for 
ordningen skal gjøres tilgjengelig for potensielle søkere.  

Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. 
Fylkeskommunene fastsetter frist for kommunenes innsending av prioriterte 
innstillinger av søknader. Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune. 

4 KLAGEADGANG 

Forvaltningsloven § 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. Vedtaket 
kan påklages til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for 
vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne 
ordningen. I fylkeskommunenes underretning til søkerne om vedtak skal det blant 
annet gis opplysninger om klageadgang og klagefrist, jf. forvaltningsloven § 27 tredje 
ledd. 

 
5 UTBETALING 

Departementet utbetaler midlene til fylkeskommunene.  Forutsatt at fylkeskommunene 
har sendt rapport til departementet i samsvar med pkt. 6 i disse retningslinjene, vil 
avsetningen av spillemidler til den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturbygg 
(heretter kalt ”totalbeløpet”) bli delt mellom fylkeskommunene etter folketall (60 % av 
totalbeløpet), areal (5 % av totalbeløpet) og en lik fordeling til alle fylkeskommunene 
tilsvarende 35 % av totalbeløpet. Manglende rapportering fra foregående år eller 
rapporter uten relevant begrunnelse for innestående beløp per 31. desember i 
rapporteringsåret kan gi grunnlag for omfordeling til andre fylkeskommuner.  

 
Fylkeskommunene skal sette midlene inn på rentebærende konto, og utbetale til 
prosjekter i samsvar med framdrift og likviditetsbehov. Sluttutbetaling skal skje etter at 
ferdigattest og revidert regnskap er innsendt. Inntil revidert regnskap foreligger, skal 
fylkeskommunene holde tilbake minst 10 % av tilskuddet.  
 
Tilsagn om tilskudd kan gjelde i inntil tre år fra underretningen av vedtaket er gitt til 
søkeren. Med mindre søkeren har bedt om utbetaling av tilskuddet i samsvar med 
dokumentert framdrift og likviditetsbehov innen tre år etter underretningen, bortfallet 
tilsagnet.  
 
Renter og inndratte midler skal benyttes til formålet for tilskuddsordningen.  
 
  



Side 4 

6 RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. APRIL 

 
Fylkeskommunene skal utarbeide årsrapport for 2010 og senere år over de enkelte 
tilsagn og utbetalte beløp fordelt på hvert prosjekt. Rapporten skal også inneholde 
oversikt over følgende summer for rapporteringsåret: 

- innestående midler per 1. januar  
- tildelte midler fra Kulturdepartementet 
- renter i perioden 1. januar til 31. desember  
- eventuelle tilbakebetalinger i rapporteringsåret 
- summen av utbetalte tilskudd  
- innestående midler per 31. desember. 

 
Tallene skal bekreftes av fylkesrevisjonen. Dersom innestående midler per 31. 
desember er mer enn 2 mill. kroner, skal dette begrunnes. Relevant begrunnelse kan 
være at tilskudd ikke er utbetalt fordi prosjekter som har fått tilsagn ikke har 
tilstrekkelig framdrift eller likviditetsbehov, eller at midler holdes tilbake i påvente av 
revidert regnskap og sluttutbetaling. Fylkeskommunene kan sette av midler til 
planlagte kulturbygg som ikke er igangsatt.  Det er derimot ikke relevant begrunnelse 
at midler spares opp til framtidig uspesifisert kulturbygg. Skjema for denne delen av 
rapporteringen vil bli sendt i elektronisk versjon til kontaktpersoner i 
fylkeskommunene, jf. omtale under om elektronisk rapportering.  
 
Departementet har behov for statistikk over bruken av spillemidlene. Oversikten over 
de enkelte prosjekter som har fått tilskudd fra desentralisert ordning for tilskudd til 
kulturbygg skal inneholde følgende opplysninger: 

- samlet tilsagn 
- utbetalt tilskudd i rapporteringsåret 
- om tiltaket gjelder a) nybygg, b) påbygg/tilbygg, c) ombygging/modernisering 

av eksisterende kulturbygning, d)ombygging av annen eksisterende bygning til 
kulturformål eller e)utearena. 

- om tiltaket gjelder a) allment kulturhus/flerbrukshus eller spesielle 
kulturlokaler som b) bibliotek, c) bygg for museum eller andre kulturverntiltak, 
d) teater, e) konsertsal, f)galleri, g) kino eller h)andre lokaler for kulturell 
virksomhet. 

 
Dersom tiltaket er samlokalisert med annen virksomhet, skal det oppgis om det er 
samlokalisert med a) skole, b) omsorgssenter, c) hotell eller annen 
overnattingsvirksomhet, d) kommunal administrasjon eller e)annen virksomhet. 
 
Opplegget for elektronisk rapportering fremgår av vår hjemmeside. 
Rapportene skal sendes i elektronisk versjon til Kulturdepartementet. Årsrapporten 
som er stadfestet av fylkesrevisjonen skal i tillegg sendes i papirversjon. Skjema for 
årsrapporten er lagt på KUDs hjemmeside. Oversikten over de enkelte prosjektene kan 
utarbeides gjennom www.idrettsanlegg.no eller på skjema fra KUDs hjemmeside. 



Side 5 

Rapporten skal sendes departementet innen 1. april det påfølgende året.  
 
I tillegg skal fylkeskommunene sende inn til departementet innen 1. april kopi av egne 
retningslinjer for ordningen, og opplysninger om hvordan retningslinjene er kunngjort 
for potensielle søkere. 
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Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, 
for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, 
for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 084/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, 
for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 

 
Sammendrag:  
I forbindelse med hovedopptaket til barnehagene i 2018 viste det seg at antallet søkere til 
barnehageplass i Valnesfjord var langt større enn antall tilgjengelige plasser. I alt var det behov for 11 
plasser utover det den ordinære kapasiteten til Stemland Gårdsbarnehage (privat) og Valnesfjord 
barnehage (kommunal) kan tilby. Det var heller ikke ledig kapasitet i noen andre barnehager i 
kommunen.  
 
Fauske kommune har ett hovedopptak til barnehage i året. Hovedopptaket finner sted etter 
søknadsfristen som er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehage. 
 
For å ha en lovmessig rett til å bli tildelt barnehageplass må barnet som søkes inn fylle ett år innen 
utgangen av november måned i opptaksåret, og søknaden må være innkommet innen fastsatt frist. 
 



Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen j.fr Barnehageloven §12 hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
Saksopplysninger:  
Det er interesse for etablering av flere boliger i Valnesfjord og en konsekvens av flere som bosetter seg i 
området er behovet for barnehageplass.  
 
For å dekke etterspørselen etter barnehageplasser i Valnesfjord er det dermed behov for å bygge om 
kjelleren i Valnesfjord barnehage til en avdeling for 24 store barn. Det tilgjengelige arealet er stort nok 
til at det kan etableres en relativt stor avdeling. Det vil være hensiktsmessig at det bygges med en 
såpass stor kapasitet for at svingninger i etterspørsel kan dekkes i fremtiden. På denne måten frigjøres 
areal i 1.etasjen slik at det kan tas inn flere små barn. 
 
Etablering av en avdeling for 24 store barn vil være i tråd med Forskrift om pedagogisk bemanning som 
stiller krav til at det skal være minimum 1 voksen pr 14 barn over 3 år. I tillegg stiller Barnehageloven § 
18 Grunnbemanning krav om at det skal være minimum 1 voksen pr 6 barn over 3 år i bemanningen. 
Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. En avdeling på 24 barn 
tilsier dermed at det må være 2 pedagoger/barnehagelærere og 2 assistenter/fagarbeidere på 
avdelingen. 
 
Arealet i en barnehage reguleres i henhold til Barnehageloven § 10 Godkjenning som sier at: 
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2." 
 
Utdanningsdirektoratet har uttalt seg i rundskriv F-08/2006 om Barnehageloven § 10: 
"Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 
mer per barn under tre år." 
 
Videre uttaler Utdanningsdirektoratet at: 
"Arealberegningen ved fastsettingen av leke- og oppholdsarealet per barn må ta utgangspunkt i de 
rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, 
grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, 
kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas 
aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen." 
 
"Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til 
dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørsels veier og lignende." 
 
Det er krav om at uteareal i barnehagen skal være universelt utformet. 
 
I tillegg til Barnehageloven fremkommer arealbehovet gjennom Arbeidsplassforskriften. Denne 
forskriften skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og 
arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres. Kravene til 
personalrom/spiserom er regulert gjennom Arbeidsplassforskriften § 3.  
Arbeidstilsynets kommentar til forskriftens § 3-1 Plassering av personalrom sier at hovedregelen er at 
personalrom i samme bygning som arbeidsplassene. Videre sier Arbeidstilsynets kommentarer til 
forskriftens § 3-5 Spiserom at det bør være et gulvareal på minst 1,2 m2 per spiseplass og en minste 
romstørrelse på 6 m2. Når det gjelder kontor finner man tilsvarende normtall som sier at hver 
arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2. 
 
Tilgjengelig areal i kjelleren på Valnesfjord barnehage er stort nok til å tilfredsstille kravene nevnt i 
samtlige lover og forskrifter over. 



 
Alle skoler og barnehager skal tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler og være godkjent av kommunen i henhold til denne.  Dette gjelder skoler og 
barnehager som faller innenfor følgende definisjon: 
 

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn 
under skolepliktig alder når: 
a. virksomheten er regelmessig, og 
b. tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
c. antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere. 

 
2. grunnskoler 

 
3. videregående skoler 

 
Formålet er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og 
miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Dette omfatter tilrettelegging for 
funksjonshemmede, psykososiale forhold, renhold, inneklima, sanitære forhold, m.m. Internkontroll er 
også viktig og det er virksomhetsleders ansvar å sikre at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er behov for å bygge om og oppgradere omtrent 220m2 i lokalene i underetasjen i Valnesfjord 
barnehage. Det er foretatt en gjennomgang av det tiltenkte lokalet ifm vurdering av ombygging mht 
teknisk og bygningsmessig tilstand. 
For å tilfredsstille gjeldende krav og forskrifter må det gjennomføres en teknisk  
oppgradering for : 
-Brannsikring 
-Universell utforming 
-Akustikk/lydforhold 
-Inneklima og belysning 
I tillegg må det etableres HC-parkeringsplass og noen mindre endringer på uteområdet. 
 
Herunder gjelder blant annet: 
-Lov om miljørettet helsevern for skole og barnehage 
-Byggeteknisk forskrift Tek17 
 



Estimert kostnad beregnet med basis i erfaringstall for kostnader fra tilsvarende prosjekt: 
Kr 7.200.000 inkl mva  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank 
for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank 
for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 087/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank 
for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Sammendrag: 
Det har vært stor pågang på søknader om startlån i 2018. Vi har hatt kr. 24 363 434,- midler til 
disposisjon til videreformidling i 2018. Alle midler er nå disponert. Vi har fått opplyst fra Husbanken at 
de har er en del restmidler for 2018. Vi har fremmet søknad om kr. 6 000 000,-  som vi har fått ett 
positiv svar på. 
Opptak av midler for 2019 som det også skal fremmes sak på vil normalt først være disponibel rundt 
mars måned 2019.  
 
Det foreligger mange søknader som ikke er behandlet da vi ikke har disponible midler. Dette er med stor 
sannsynlighet søknader som kvalifiserer for startlån.  
 
Fra og med oktober 2017 gikk kommunen over til ett digitalt saksbehandlingssystem – Startskudd 
gjennom Husbanken. Alle søknader fremmes nå elektronisk og behandles digitalt. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, de nasjonale føringer og de fremlagte 
søknader er det stort behov for å få opptak av ytterligere midler til videreformidling. 
Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2019 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 088/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 

 
Sammendrag: 
For 2018 utgjorde disponible midler på inntil kr. 24 400 000,-.  Hittil i år er det utbetalt inntil kr. 
21 000 000,- i startlån. Pr. oktober er det kr. 1 360 000,- i vedtak som ikke er utbetalt, restbeløp er 
disponert i forhåndsgodkjenninger. Alle midler for 2018 er disponert. Det er fremlagt sak for K-styre på 
opptak av ekstra midler for 2018. 
Startlån gis med bakgrunn i Husbankens forskrift og kommunens egne retningslinjer som er basert på 
forskriften. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne 
skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 
Myndighetenes overordnet må er at en husstand skal kunne bo trygt og godt og startlånet er et viktig og 
sentralt virkemiddel. 
Myndighetenes prioriterte grupper er: 

· Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon 
· Personer som bor i kommunal bolig, spesielt flyktninger med (muligheter for stabil) inntekt 
· Personer som står i far for å miste boligen – refinansiering 
· Personer med lav, men stabil og forutsigbar, inntekt som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital. 

Bankenes stramme utlånspraksis medfører til stor etterspørsel etter startlån ved en boligetablering. 



Startlån utgjør for det meste fullfinansiering. 
I prosjektet fra «leie til eie» er startlånet et sentralt virkemiddel. 
Det jobbes kontinuerlig med «tilpasning av bolig – boligrådgivning». Et tett samarbeid på tvers av 
etatene ved kommunens ergoterapeuter, boligkonsulent, Nav hjelpemiddelsentral og Husbanken. 
 
Dagens totale låneportefølje er på ca.  kr. 88 200 000,-   som utgjør 239 lån. Boligtilskuddene utgjør ca. 
kr. 3 404 000,- Fordelt på 24 tilskudd. 
Porteføljen inneholder også en del tidligere etableringslån. Startlån ble innført i januar 2003. Fauske 
kommune har ikke registrert noen tap på lånene siden startlån ble innført. 
Tapsrisikoen fordeles med 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet av kommunen, staten 
tar tapsrisikoen for de siste 75 prosentene. 
  
Saksbehandlers vurdering: 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, de nasjonale føringer, basert på 
søkermassen og på erfaringer vil det fortsatt bli stor etterspørsel etter startlån. Ser en på prisene i 
markedet og at startlån utgjør en fullfinansiering er det behov for et større låneopptak fremover. Vi 
anser ut fra en totalvurdering at det er behov for opptak av kroner 
30 000 000. Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Særutskrift fra kontrollutvalget 33/18 - Forvaltningsrevisjon - 
Sykefraværsoppfølging 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske og tas 
til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av 

sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar med 
fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med rutinene. 

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for sykefravær 
og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte. 

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter. 

 
 

 
Vedlegg: 
01.11.2018 Saksprotokoll frev sykefr 24102018 1395615 

01.11.2018 Saksfremlegg frev sykefraværsoppfølgning 1395613 

01.11.2018 40726 Fauske kommune. sykefraværsoppfølging2 1395614 
 
Sammendrag: 
Det vises til kontrollutvalgets sak 33/18. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  29.10.2018 18/904 413– 9.3 

 
 

  

 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 

 

Saksbehandler: Lars Hansen 

 

 

Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   24.10.2018 33/18 

 

 

 

33/18  Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølgning 

 

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 

 

Omforent forslag: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 

3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av 

sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar med 

fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med rutinene. 

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for 

sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte. 

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 

3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av 

sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar med 

fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med rutinene. 

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for 

sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte. 

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter. 



 2 

 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

Dato: 29. oktober 2018 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  
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Vedlegg:  

a) Salten kommunerevisjon IKS, 05.10.2018: Forvaltningsrevisjonsrapport 

Sykefraværsoppfølgning 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Forvaltningsrevisjonen har bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019, 

vedtatt i kommunestyrets sak 171/16 med følgende prioriteringer: 

 

1. Introduksjonsordningen (gjennomført) 

2. Arealplanlegging (gjennomført) 

3. Sykefraværsoppfølgning (til behandling) 

4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 

5. Psykisk helse   

6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

7. Varsling 

8. Fauske Eiendom KF 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Fauske kommune ivaretar sine 

oppgaver som arbeidsgiver når det gjelder oppfølgning av sykemeldte. I henhold til 

lovgivning og interne retningslinjer. 

 

Følgende problemstillinger ble undersøkt av revisor: 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt 

egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 



2. Har Fauske kommunen etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk av 

fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket? 

 

For å belyse problemstillingene har revisor gjennomført intervjuer, med personalsjef, 

personalkonsulent og nærværsrådgiver. I tillegg har revisor sendt spørsmål til 3 

avdelingsledere innen samhandlingsområde Helse og omsorg. Ut over dette har revisor 

gjennomgått mye skriftlig dokumentasjon. Det er i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse 

som ble sendt ut til 199 fast ansatte og vikarer. 

 

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som 

undersøkes av revisjonen), er spesifisert i vedlegg 2 til rapporten, og er utledet fra bl.a 

Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og 

fravær ved barns sykdom, Intensjonsavtalen for inkluderende arbeidsliv samt kommunens 

egne retningslinjer for sykefravær og HMS arbeid 

 

 

Revisors funn og vurderinger: Problemstilling 1: I hvilken grad følger Fauske kommune 

som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt egne planer og mål ved oppfølging av 

sykemeldte? 
Revisjonskriterier: Det skal utarbeides oppfølgningsplan for den sykemeldte innen 4 uker, og 

gjennomføres dialogmøte innen 7 uker. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan 

oppfølgingsplan og dialogmøte er fulgt opp. Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeid for 

arbeidstager med redusert arbeidsevne. Kommunen skal ha en tilretteleggingsgruppe. 

Arbeidstager skal bidra slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge.  

 

Funn: De intervjuede avdelingslederne nevner at de gjennomfører oppfølgingsplan, og 

dialogmøte innen de frister som gjelder. I tillegg nevnes ulike former for tilrettelegging ved to 

av avdelingene. Revisor har gjennomgått kommunens dokument «oppfølgning av 

sykemeldte», og her fremkommer arbeidstagers og nærmeste leders plikter. 

Spørreundersøkelsen blant de ansatte tok bl.a opp spørsmålet om hvilken oppfølgning de fikk 

i sykemeldingsperioden. 70 % svarte at de hadde samtale med arbeidsgiver, 12 % deltok i 

møte i tilretteleggingsgruppen, 30% hadde oppfølgingsplan, mens 18 % hadde dialogmøte 

med arbeidsgiver. 41 % av de som svarte sier de fikk tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Revisor nevner at de har gjennomgått 1 oppfølgingsplan fra en av avdelingene. Denne 

inneholdt vurdering av arbeidstagers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, om det var aktuelt med 

tilrettelegging og en plan for videre oppfølgning. 

 

I tilretteleggingsgruppen skal følgende delta: nærmeste leder, personalkontor, NAV, NAV 

arbeidslivssenter og den ansatte. Ved behov deltar den som sykemelder. I tillegg kan den 

ansatte velge å ta med en tillitsvalgt. Målet med gruppens møter er å vurdere 

tilretteleggingsbehovet hos den ansatte, samt informere om den ansattes medvirkningsplikt. 

Revisor får opplyst fra nærværsrådgiver at mye tilrettelegging gjøres av leder på 

arbeidsplassen før den ansatte blir sykemeldt. Revisor opplyser at kommunens utlysnings- og 

tilsettingsrutiner tilsier at før utlysning skal det vurderes om det er behov for omdisponering 

av ansatte i annen avdeling. Revisors gjennomgang av møtereferatene viser at det varierer noe 

hvem som deltar på møtene. Avdelingslederne gir uttrykk for svært forskjellig oppfatning av 

tilretteleggingsgruppa, fra «Har god erfaring med tilretteleggingsgruppa», til «Min erfaring 

er at tilretteleggingsgruppen i liten grad bringer den ansatte tilbake i jobb.» På spørsmål til 

avdelingslederne om tilrettelegging har hatt ønske effekt, svarer to av tre avdelingsledere at 



tiltakene virker godt, mens den tredje viser til at det er mer variert hvilken virkning tiltakene 

har hatt. 

 

I forhold til arbeidstakers medvirkningsplikt svarer avdelingslederne bekreftende på at de har 

fokus på dette. Undersøkelsen blant de ansatte er mer avmålt i forhold til dette: 35 % svarer at 

de i liten eller nokså liten grad er informert om den nevnte plikten. På spørsmål til de ansatte 

om arbeidsgiver har gott dem mulighet til «å bidra til medarbeiderens medvirkningsplikt», 

svarte 37 % av de ansatte bekreftende på dette. 

 

Revisors vurdering:  

Kommunen har dokumenter med beskrivelse av sykefraværsoppfølgning, herunder at 

oppfølgingsplan skal lages innen 4 uker, og at det skal kalles inn til dialogmøte innen 7 uker. 

Revisor nevner at de intervjuede avdelingslederne sier at dette følges opp. Som et ledd i 

revisors undersøkelser, har revisor bedt om dokumentasjon på 6 oppfølgingsplaner. Dette er 

omtalt som følger i rapporten (side 33): 

 

Når revisjonen etterspurte dokumentasjon på oppfølgingsplan og dialogmøter var den 

kun 1 av 6 oppfølgingsplaner revisjonen fikk tilsendt, da resterende oppfølgingsplaner 

ikke var utarbeidet. Revisjonen mottok ingen referat fra dialogmøtene, da disse heller 

ikke var utarbeidet. Her kan man ikke vurdere om det var åpenbart unødvendig å ha et 

dialogmøte. Ifølge avdelingslederne og ansatte har det vært både samtale vedrørende 

oppfølgingsplan og dialogmøte, men revisjonen kan ikke se at dette er dokumentert. 

 

Etter revisors vurdering har kommunen en tilretteleggingsgruppe som ivaretar den ansattes 

behov for tilrettelegging. Videre har kommunen lagt til rette for at arbeidstagere med redusert 

arbeidsevne kan fortsette i sitt arbeid, eller omplasseres til annet passende arbeid. 

Undersøkelsene viser at det er fokus på arbeidsgivers medvirkningssplikt, særlig i 

tilretteleggingsgruppen. 

 

 

 

Revisors funn og vurderinger: Problemstilling 2: 
Revisjonskriterier: Det skal føres statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. 

Statistikken skal nyttes til å iverksette tiltak for å redusere sykefraværet. 

 

Funn: Leder på den enkelte avdeling har ansvar for at statistikken føres, og at dette gjøres 

månedlig. Det utarbeides en rapport hver måned, og denne går 12 måneder tilbake i tid. 

Revisor får opplyst at det er den enkelte leders ansvar at rapporten brukes internt i 

avdelingene. Status for sykefravær tas opp på personalmøter i hver avdeling. Statustikken som 

utarbeides sendes inn til KS to ganger per år. Avdelingslederne bekrefter overfor revisor at det 

føres statistikk, men svarer varierer noe når det gjelder om statistikken brukes aktivt i 

planleggingen. 

 

Revisors vurdering: «fraværsstatistikken blir ført, og formidlet videre til ansatte» (…) «Ved 

stort sykefravær tar nærværsrådgiver kontakt med avdelingen for å se om det er spesielle 

grunner til at sykefraværet er høyt.» Revisor mener kommunen har fokus på sykefravær og 

«vurderer om det er behov for tiltak ved høyt sykefravær.» 

 

 

 



 

 

Revisors anbefaling: 

Revisor anbefaler at  

Fauske kommune gjør tiltak slik at oppfølgingsplaner og dialogmøter blir dokumentert 

i henhold til lov og forskrift. 

 

 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten. Rådmannen nevner tiltak som er 

iverksatt og tiltak som er under iverksettelse eller planlegging for å imøtekomme 

anbefalingene. 

 

 

Vurdering: 

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport 

vedrørende sykefraværsoppfølgning i samsvar med bestillingen.  

 

Rapporten får frem at mye av kommunens arbeid innen oppfølgning av sykefravær er i 

samsvar med krav i regelverk. Samtidig peker revisors anbefaling på et forbedringspotensial i 

forhold til å dokumentere tiltak på dette området.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i 

Fauske og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 

 

  

 

 

Inndyr, 17. oktober 2018 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget 
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FORORD 

 

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

 

Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 28. februar 2018 å gjennomføre en 

undersøkelse av sykefravær i Fauske kommune, sak nummer 05/18. Kontrollutvalget 

godkjenner bestilling av sykefraværsoppfølging slik det var beskrevet i prosjektplan fra 

Salten kommunerevisjon IKS datert 20. november 2017, med tillegg av momenter: 

arbeidsgivers kontakt med lege, arbeidstakerens medvirkningsplikt og systematikk i 

tilrettelegging. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for 

gjennomføring av undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Mailen Evjen. Jeg vil takke 

nærværsrådgiver som var kontaktperson i denne undersøkelsen for et godt samarbeid.  

 

 

 

 

 

Bodø, den 05.10.18. 

 

Bjørn Vegard Gamst        

ansvarlig forvaltningsrevisor       Mailen Evjen 

           forvaltningsrevisor 
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0. SAMMENDRAG 
 
Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom prosessen i forhold til 

sykefravær. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere som sykefraværsoppfølgingen i 

Fauske kommune er i overenstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer. 

 

I undersøkelsen ligger følgende problemstillinger til grunn: 

 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og 

forskrifter, samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 

 

Revisjonen vurderer det dithen at Fauske kommune som arbeidsgiver følger i nokså stor grad 

følger opp lover og forskrifter samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte. 

Forbedringspotensialet til kommunen er å dokumentere oppfølgingsplaner og dialogmøter 

som avdelingsleder har med ansatte som er helt eller delvis sykemeldt. 

Tilretteleggingsgruppen gir bistand til avdelingslederne ved behov for tilrettelegging og 

informasjon vedrørende sykefraværsoppfølging. Det er revisjonens vurdering at 

tilretteleggingsgruppen også er nyttig for å informere den ansatte om sine plikter for å bidra 

til medvirkning.  

 

2. Har Fauske kommunen etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk 

av fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket?  

  

Slik revisjonen vurderer det fører Fauske kommune fraværsstatistikk i henhold til 

bestemmelser i regelverket. Av regelverket følger det at formålet med å føre fraværsstatistikk 

er å sette søkelys på sykefraværet, og at fraværsstatistikk skal bidra til at arbeidsgiver og 

arbeidstaker kan iverksette og evaluere tiltak for å redusere sykefraværet. Slik revisjonen 

forstår det er det fokus på å formidle sykefraværsstatistikk nedover i organisasjonen og til 

ansatte. Nærværsrådgiver kontakter avdelingslederne når det vises et større sykefravær enn 

vanlig for å undersøke om det er noen spesielle grunner for det økte sykefraværet. 

Revisjonene legger til grunn at Fauske kommune har etablert rutiner for føring av fravær og 

bruk av fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket.  
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1. INNLEDNING 
 
Arbeidsinnsats er avgjørende for verdiskapningen i samfunnet, og et bærekraftig 

velferdssystem er avhengig av verdiskapning i samfunnet. 

Sykefravær er uheldig, både for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet. Ved langt 

sykefravær kan den sykemeldte miste kontakten med arbeidsplassen, noe som igjen kan øke 

risikoen for varig utstøting fra arbeidslivet. For virksomhetene medfører sykefravær både 

direkte kostnader ved utbetaling av sykepenger, og indirekte gjennom økte utgifter til 

eksempelvis vikarer og overtid. For samfunnet medfører høyt sykefravær store kostnader 

gjennom sykepengeutbetalinger. Og ved langvarig sykefravær kan risikoen øke for overgang 

til varige trygdeordninger. Dette legger igjen press på offentlige finanser 1.  

 

Årsaker til høyt sykefravær er mange og sammensatte, og lover og regler kan ikke alene styre 

sykefraværsutviklingen. Det er derfor viktig at sykefraværsoppfølgingen reguleres av 

rettferdige regler som kan balansere hensynene mellom ulike aktører.  Noen arbeidstakere vil 

ikke ha mulighet til å jobbe under sykdom, mens for andre arbeidstakere vil det være 

helsefremmende å være i hel eller delvis arbeide enn en passiv sykemelding.   

 
Det stilles tydelige krav til at arbeidstaker gjør det som er rimelig for å komme tilbake til 

arbeid, og at arbeidsgiver følger opp og tilrettelegger for den som blir syk eller skadet.  

Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktørene når det gjelder å få arbeidstaker tilbake i 

arbeid ved sykefravær. En god dialog, tidlig innsats og oppfølging av arbeidstaker er 

grunnleggende forutsetninger for å kunne iverksette vellykkede tilretteleggingstiltak 2. 

Denne undersøkelsen handler om oppfølging av sykemeldte i Fauske kommune, samt 

registrering av sykefravær og bruk av fraværsstatistikk. 

 
1.2 Bakgrunnsinformasjon  

 
Generelt om sykefraværet i Norge  
 

                                                 
1 Prop.89 L. Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygden mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd 
på regelverket ved arbeidstakers sykdom). 
2 Prop.89 L. Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygden mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd 
på regelverket ved arbeidstakers sykdom). 
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Forskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2009 antydet at det arbeidsrelaterte sykefraværet 

kan utgjøre så mye som 40% av det totale sykefraværet. De har også gjennomført forskning 

som sier at tendensen til å bli sykemeldt eller ufør kan gå i arv og dermed ha noe med 

holdninger å gjøre, men arbeidsrelatert sykefravær kan forebygges 3.  

 

I følge et notat fra NAV om utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2018. skrevet av Terese 

Sundell, er det totale sesongjusterte4 sykefraværet på 6,4 % og sammenligner man dette med 

4. kvartal 2017 er det en nedgang på 0.7 % i det egenmeldte sykefraværet og 2,3 % i det 

legemeldte sykefraværet. Samlet sett er nedgangen på 2,0 %.  

 

 

Figur 1: Egen- og legemeldt sykefravær, sesong- og influensajustert. 2. kvartal 2000 – 1. 

kvartal 2018. Prosent. 

 

I figur 1 ser man både egenmeldt og legemeldt sykefravær fra 2. kvartal 2000 – 1. kvartal 

2018. Man ser her at sykefraværet har vært relativt stabilt de senere årene.  

 

                                                 
3 Hjemmesiden til Statens arbeidsmiljøinstitutt (stami.no). 
4 «Fordelen med sesongjusterte tall er at vi fjerner sesongvariasjonene mellom kvartalene. Dette gjør det mulig 
å fange opp trendskifter i sykefraværet tidligere enn når man sammenligner ujusterte tall med samme kvartal år 
før. Det kan i tillegg gjøre det lettere å avdekke mulige effekter på sykefraværet av for eksempel regelendringer 
og strukturelle endringer på arbeidsmarkedet. Vi justerer også for sesonginfluensa som varierer fra år til år 
med hensyn til hvilket kvartal det faller». Notat om utvikling i sykefravær 1. kvartal 2018. 
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Figur 2: Utviklingen i legemeldt sykefravær i etter kjønn 4. kvartal 2000 – 1. kvartal 2018. 
Prosent 
 
 
Når man ser på figur 2: Registrerte legemeldte sykefravær ligger det på 5.8 % i 1. kvartal 

2018. Dette er en økning på 3,2 % sammenlignet med samme kvartal 2017.  

 

Videre i notatet fra NAV står det at siden IA-avtalen ble inngått i 2001 har sykefraværet gått 

ned omtrent 11,3% på landsbasis. De siste fem årene har sykefraværet vært tilnærmet 

uendret. Tiltak som har vært viktig for å få ned sykefraværet er blant annet økt fokus på 

gradering av sykemelding. I tillegg er det viktig å holde kontakten med arbeidsplassen ved 

sykemelding, da øker sjansen for å ikke falle ut av arbeidslivet på lengre sikt. Derfor skal 

arbeidsevne og aktivitet vektlegges i størst mulig grad. 

 

Det kan også være nyttefullt å ta med statistikk knyttet til sektor. Figur 3 viser legemeldt 

sykefravær etter sektor 1. kvartal 2018. Her ser vi at kommunal forvaltning ligger på 7,8 %, 

deretter statlig forvaltning med 5,5 % og privat sektor med 5,2 %. I følge notatet fra NAV 

viser analyser at forskjellen mellom privat og kommunal sektor skyldes primært alders- og 

kjønnssammensetningen blant de ansatte. Men at det gjenstår likevel en viss forskjell selv om 

det kontrolleres for yrker og utdanning.  
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«Korttidsfraværet er klart høyere i både statlig og kommunal sektor, og det er mulig at 

antakelsen om at fravær har mer negative konsekvenser i privat sektor gjør at ansatte der 

derfor i større grad begrenser sitt sykefravær (Mastekåsa, 2016).» 5 

 
 

 
 
Figur 3: Legemeldt fravær etter sektor, 1. kvartal 2018. Prosent. 
 
 
Sykefraværet i Fauske kommune 
 
Fauske kommune skiller mellom korttidsfravær og langtidsfravær. Korttidsfravær defineres 

som fravær mellom 0-16 dager, dette er arbeidsgiverperioden og arbeidsgiver i 

utgangspunktet betaler sykelønnen. Fravær over 16 dager defineres som langtidsfravær og 

blir betalt av folketrygden. I figur 4 kan man se den det totale fraværet i Fauske kommune fra 

januar 2017 til januar 2018 fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær.  

 

 

                                                 
5 Notat om utvikling i sykefravær 1. kvartal 2018. 
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Figur 4: Her vises det totale fraværet i Fauske kommune fra januar 2017 til januar 2018. 

 

Som man kan se ut ifra figuren har sykefraværet vært høyere enn målsetningen i de fleste 

måneder i 2017 bortsett fra juli og august 2017.  

 

 
Organisering 

I dette avsnittet forklares det kort hvordan organiseringen er knyttet opp mot de avdelingene 

som er involvert i undersøkelsen. Rådmannen er øverste leder i administrasjonen og i 

rådmannens stab finner man blant annet personal- og organisasjonsstaben som har 6 ansatte. 

Personal- og organisasjonssjefens har personalansvar for lønningskontor, servicetorg, 

innkjøpskontor og personalkontor.  

 

Personalkontoret tilrettelegger for hvordan hver enkelt enhetsleder og avdelingsleder skal 

kunne forebygge og ha oppfølging av sykemeldte av sine ansatte ifølge personal- og 

organisasjonssjefen.  Primæroppgaven til personalsjef og organisasjonssjef er å være 

rådgivende ovenfor organisasjonen sådan. Videre er det en kommunalsjef for hvert 
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samhandlingsområde som vist i figur 5, en for oppvekst og kultur, en for helse og omsorg og 

en for eiendom, plan og samfunnsutvikling, 3 kommunalsjefer i alt.  

Figur 5: Organisasjonskart over Fauske kommune, hentet fra hjemmesiden til kommunen. 

 

Videre er det en enhetsleder i hver av de underlagte enhetene som er vist i organisasjonskartet 

og dernest avdelingsledere hver avdeling som er underlagt enhetene som vist i figur 6. Det er 

avdelingsleder som har oppfølgingsansvaret for sine egne ansatte vedrørende 

sykefraværsoppfølging sier personal- og organisasjonssjefen.  
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Figur 6: Oversikt over organisasjonen helse og omsorg. 

 

Avdelingene som revisjonen har undersøkt er skjermet avdeling under enhet institusjon og 2 

avdelinger under hjemmebaserte tjenester som heter Nord/Vest og Sentrum/Øst.  

 

Bedriftshelsetjenesten 

Fauske kommune utarbeider årlige samarbeidsplaner med Hemis6 med oversikt over 

aktiviteten de skal utføre i kommunen det påfølgende året. De bistår der hvor det er lovpålagt 

– eks. helsekontroller, deltakelse i arbeidsmiljøutvalget (AMU), og de er også representert i 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN)-utvalget. 

Ellers bistår de etter behov, eksempelvis HMS-kurs, fakta undersøkelser, stressmestringskurs, 

ergonomigjennomganger, arbeidsevnevurdering sier nærværsrådgiver. 

 

 

                                                 
6 Bedriftshelsetjeneste. 
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Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

I følge arbeidstilsynets hjemmeside skal arbeidsgiver og arbeidstaker være representert med 

like mange representanter 7. Arbeidsutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 

virksomheten.  Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, 

og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Personalsjefen informerer revisjonen om 

at det er hun som er ansvarlig for AMU, og de har møter 4 ganger per år. Utvalget består i 

dag av like mange arbeidstakeren som arbeidsgivere representanter. Ledergruppa deltar på 

møtene, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Bedriftshelsetjenesten har tale og 

forslagsrett i møtene informerer personalsjef.  

AKAN er et samarbeid mellom Landsorganisasjon i Norge (LO), næringslivets 

hovedorganisasjon (NHO) og staten. Og er et underutvalg av AMU 8. Formålet med AKAN 

er å sette det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet slik at sykefravær 

reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes 9. I HMS plan 2015 for Fauske kommune står 

det at AKAN-utvalget består av personalsjef, personalkonsulent, AKAN-kontakter10 

hovedverneombud, samt representanter fra bedriftshelsetjenesten. Videre står det at 

individuelle AKAN-saker skal følges opp av nærmeste leder, med eventuell bistand fra 

avdelingens AKAN - kontakter. 

 

Når det gjelder hovedverneombud og hovedtillitsvalgte har Fauske kommune sju 

hovedtillitsvalgte og ett hovedverneombud blir revisjonen informert om av nærværsrådgiver. 

Ellers har hver avdeling ett verneombud og en tillitsvalgt.  

Nærværsrådgiver informerer revisjonen om at det ikke er samarbeid mellom kommunelegen 

og personalkontoret vedrørende sykefraværsoppfølging, hun uttrykker seg slik: «Det har vært 

gjort forsøk på å få legene mer på banen når det gjelder sykefraværet, men det viser seg 

dessverre å være vanskelig. Dette er veldig vanlig, og vi er et klassisk eksempel på at 

samarbeidet kunne vært bedre.»  

 

                                                 
7 Hentet fra: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/ . 
8 Hentet fra HMS-plan 2015. 
9 Hentet fra: https://akan.no/om-oss/ . 
10 Det er 6 AKAN kontakter og de har meldt seg frivillig ifølge nærværsrådgiver. 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/
https://akan.no/om-oss/
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Nærværsrådgiver 

I rådmannens forslag til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 står det at høyt sykefravær 

og høye vikarutgifter koster kommunen mye hvert år. Rådmannen skriver her at for å få ned 

vikarbruken er det ønskelig å få en ny stiling som skal jobbe med sykefraværsoppfølging. 

Hovedfokus blir da å redusere sykefravær innad i, og på tvers av, samandlingsområdene. 

«Målet er først og fremst å bistå lederne ute i enhetene og avdelingene med tett oppfølging av 

ansatte som er, eller står i fare for å bli sykemeldt. Det vil bl.a. være viktig å følge opp 

ansatte med kroniske lidelser, slik at de kan være mest mulig i jobb.»11 Videre står det at 

stillingen skal jobbe opp mot andre støtteinstanser som bedriftshelsetjenesten, NAV og 

arbeidslivssenteret på NAV 12.  

 

Nærværsrådgiver ble ansatt i Fauske kommune 22. mai 2017. Hovedoppgaven til 

nærværsrådgiver er å støtte lederne i sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær, 

herunder å styrke det systematiske og risikobaserte HMS-arbeidet sier nærværsrådgiver.  

 

Informasjonsarbeid 

Fauske kommune har et system som heter «risk manager» som er en elektronisk samling av 

aktuelle personalpolitiske og andre dokumenter i kommunen, som alle har tilgang til, både 

ansatte og ledere. Den ble innført i 2013 ifølge personalsjef.  

 

Figur 7: Informasjonsflyt vedrørende sykefraværsoppfølging 

Det blir arrangert HR-cafe fem ganger per år. Dette er et møtested for ledere og 

hovedtillitsvalgte. Det er personalkontoret som kommer frem til hva som skal tas opp på 

disse møtene, men lederne blir oppfordret til å komme med forslag til tema. Temaer som er 

                                                 
11 Årsbudsjett 2017, Fauske kommune. Side 45. 
12 NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv og fins i alle fylker. 
Virksomheter som har inngått IA-avtale får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret(nav.no). 

Personalkontor

herunder også 
nærværsrådgiver

Komunalledere

enhetsledere

avdelingsledere

hovedtillitsvalg

hovedvernombud

Ansatte
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knyttet opp mot HR og det har vært tema som eksempelvis endringer i lovverk, rutiner, 

HMS-plan, digital sykemelding sier personalsjef.  
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2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER 

 
2.1 FORMÅL 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å finne ut om Fauske kommune ivaretar sine oppgaver 

som arbeidsgiver når det gjelder oppfølging av sykemeldte. I henhold til lovgivning og 

interne retningslinjer. 

 
2.2 PROBLEMSTILLING 
 
Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 
 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, 

samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 

2. Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av fravær og bruk av 

fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket? 

 

Kontrollutvalget ønsket i tillegg å fokusere på arbeidstakernes medvirkningsplikt, samt fokus 

på sykemeldes rolle i sykefraværsoppfølging og systematikk i tilretteleggingen for 

arbeidstakerne.  

 
 
2.3 AVGRENSNINGER 
 
 
Det er ikke fokusert på forebygging av sykefravær i denne rapporten, da revisjonen har holdt 

seg til vedtatt problemstilling i prosjektplan som omhandler sykefraværsoppfølging og føring 

av fraværsstatistikk.  
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3. METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:  

- Personalsjef 

- Personalkonsulent 

- Nærværerådgiver 

 

Revisjonen har sendt skriftlige spørsmål på epost til 3 avdelingsledere, herav avdelingsleder 

på skjermet avdeling 1/pav9 ved enhet institusjon, avdelingsleder på enhet hjemmebaserte 

tjenester avdeling Nord/vest og avdelingsleder på avdeling sentrum/øst på samme enhet. 

Grunnen til at revisjonen valgte disse tre avdelingene er størrelsen på avdelingene, de er 

mange ansatte og dermed får man større datagrunnlag for innhenting av empiri. I tillegg har 

helse og sosialtjenester generelt høyt sykefravær nasjonalt 13.  

I undersøkelsen er det også gått igjennom en god del skriftlig dokumentasjon, rettigheter og 

plikter ved sykefravær, opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode etter sykemelding, 

samtale/innkalling til møte ved sykefravær, IA- avtalen, HMS-rapporter fra enhetene. 

Utlysning- og tilsettingsrutiner, Tilretteleggingsgruppen, oppfølging av sykemelding og andre 

relevante dokumenter. 

 

Stikkprøvekontroll 1  

Revisjonen ba om å få en oversikt av alle møtene tilretteleggingsgruppen har hatt fra august 

2017 og frem til 31. april 2018 for hele Fauske kommune. I følge dokumentene for 01.august 

2017 til 31.deseber 2017 var det totalt 18 møter med ansatte i tilretteleggingsgruppen, to av 

de ansatte har hatt to møter i denne perioden.  

For perioden 01.januar 2018 til 31.april 2018 har det vært 8 møter i tilretteleggingsgruppen. 

Totalt i perioden 01.august 2017 – 31.april 2018 har det vært 26 møter.  

                                                 
13 Notat om utvikling i sykefravær 1. kvartal 2018. (figur 7. Legemeldt sykefravær etter næring, 1. kvartal 
2018). 
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Revisjonen ønsket å se på hvem som har deltatt i møtene, dermed har revisjonen bedt om å få 

referater fra oktober og november 2017, samt januar og mars 2018 (det var ingen møter i 

februar 2018). Revisjon mottok referatene for disse månedene, i tillegg mottok vi tre referater 

for desember, disse valgte revisjonen å ta med i stikkprøven. I følge oversikten over møter til 

tilretteleggingsgruppen skulle det ha vært avholdt 20 møter i denne perioden, men 3 av 

møtene ble ikke gjennomført. Dermed er det 17 referater som revisjonen kontrollerte. 

Møtevirksomheten som er det er referert til her gjelder for hele kommunen, ikke bare de tre 

avdelingene som er med i undersøkelsen her.  

 

Stikkontroll 2 

Revisjonen har bedt om å få innsyn i oppfølgingsplanene og referatene fra dialogmøtene til 

de ansatte som har vært på møtet med tilretteleggingsgruppen fra de tre avdelingene som er 

med i denne undersøkelsen Revisjonen ønsket å kontrollere innhold i oppfølgingsplan og 

hvem som har vært innkalt og deltatt på dialogmøtene. Vi benyttet oss av oversikten av 

møtene som tilretteleggingsgruppen har hatt i perioden 01. august 2017 til 31. april 2018. Av 

møtene de tre avdelingen har hatt med tilretteleggingsgruppen er det 6 møter som revisjonen 

har etterspurt oppfølgingsplan og referat fra dialogmøter. 

 

Spørreundersøkelse: 

Revisjonen ba om å få tilsendt epostadressene til alle som arbeidet på de ulike avdelingene. 

Avdelingslederne sendte de på epost til revisor. Det var 58 respondenter på avdeling Enhet 

hjemmebaserte tjenester avd. nord/vest, 42 respondenter fra Enhet hjemmebaserte tjenester 

avdeling sentrum/øst og 99 respondenter fra Enhet institusjon avdeling skjermet/pav9. Til 

sammen er spørreundersøkelsen sendt til 199 respondenter. Undersøkelsen er sendt til både 

fast ansatte og vikarer i disse tre avdelingene. Revisjonen har brukt questback for denne 

undersøkelsen.   

 

Nærværsrådgiver har vært behjelpelig med å lage et skriv om ble hengt opp på avdelingene 

med informasjon om spørreundersøkelsen og med oppfordring om å delta, samt å sjekke 

søppelboksen på epost hvis noe ikke har mottatt eposten. Avdelingslederne har også blitt 

oppfordret av revisjon til å motivere ansatte å besvare undersøkelsen. 
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Av de 199 epostene som ble sendt ut, har 39 gått i søppelboksen til de som skulle motta 

spørreundersøkelsen. Ergo ble undersøkelsen levert til 160 mottakere. Av de har 43 fullført 

undersøkelsen. Det vil si 22 % svarprosent, noe som er lavt og dermed kan man ikke si noe 

generelt utover de svarene som er gitt. Revisjonen har valgt å ta med enkelte av svarene fra 

undersøkelsen. Flere spørsmål i undersøkelsen er det få respondenter på, da det er enkelte 

spørsmål som ikke er relevant for alle som svarte på undersøkelsen.  

Mottakerne av undersøkelsen ble gjort oppmerksom på at undersøkelsen var anonym og 

formålet med den. Det kan være flere årsaker til at frafallet på undersøkelsen var stor, 

eksempelvis at ansatte arbeider i turnus og ikke alle har fått informasjon om undersøkelsen. I 

tillegg er undersøkelsen sendt til privat epost til flere ansatte og det er ikke alle som bruker 

epost like aktivt.   

 

Sykefraværsstatistikk for Fauske kommune har revisjonen innhentet fra personalkontor, herav 

nærværsrådgiver.  

 

Alle intervjuene i denne undersøkelsen er verifisert. Annen skriftlig dokumentasjon, samt 

utveksling av eposter for innhenting av informasjon har skjedd i tidsrommet juni-2018 til 

September 2018. Vår kontaktperson i denne undersøkelsen har vært nærværsrådgiver. Vår 

samlede vurdering av metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig 

grunnlag for å svare på problemstillingene. 

 

 

4. REVISJONSKRITERIER 

 

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den 

funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt 

sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av 

revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I 

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 



Sykefraværsoppfølging  Fauske kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 19 

• Arbeidsmiljøloven 

• Folketrygdloven 

• Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom 

• Intensjonsavtalen for inkluderende arbeidsliv 

• Kommunens egne retningslinjer for sykefravær og HMS arbeid 

 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene er i vedlegg 2 i denne rapporten. 
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5. FAKTA OG VURDERINGER

5.1 I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og

forskrifter, samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte?

5.1.1 Revisjonskriterier

• Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire

uker

• Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv

uker

• Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om

oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem

som har vært innkalt og deltatt i møtene

• Arbeidsgiver skal legge til rette slik at arbeidstakere med redusert

arbeidsevne kan fortsette i sitt arbeid eller få et annet passende arbeid

• Fauske kommune skalha en tilretteleggingsgruppe som består av:

Nærmeste leder, personalkontor, NAV, NAV arbeidslivssenter og den

ansatte. Vedbehovskal sykemelderbliinvitert.

• Arbeidstaker skal bidra til at arbeidsgiver kan tilrettelegge ved

redusert arbeidsevne
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5.1.2 Fakta

Oppfølgingsplan og dialogmøter

Revisjonen har innhentet informasjon fra følgende avdelinger:

Figur 8: Avdelingene som er med i undersøkelsen.

For å lettere skille avdelingene i teksten nedenfor har revisor valgt navngi avdelingene slik:

Avdeling Nord/vest: Avd.1

Avdeling Sentrum/øst: Avd. 2

Avdeling Skjermet/pav 9: Avd. 3

På spørsmål fra revisjonvedrørende rutinerpå sykefravær, svarte avdelingslederne slik:

Hvilke rutiner er det på sykefraværsoppfølging?

Avd. 1: Vi følger de rutinene som NAV kreverav en IA bedrift. Det blir laget en

oppfølgingsplan for ansatte som har vært bortedelvis eller helt borte fra jobb i 4 uker, denne

blir sendt til NAV, samt skannet inn og lagt på personalmappen til den det gjelder. I tillegg

blir det holdt dialogmøte innen 7 ukerder det er behov.

Avd. 2: Så langt det lar seg gjøre vil avdelingen forsøke å legge ting til rette for at den ansatte

skal kunne stå i arbeidet enten fullt eller redusert. Hvis det er fare for sykemelding har man

ett dialogmøte hvor man ser på mulighetene for tilrettelegging. Tilrettelegging ved vår

avdeling kan for eksempel være gradert sykmelding, endret arbeidstid, kortere arbeidstid,

andre oppgaver, omplassering, arbeidsplassvurdering/veiledning.

Enhet hjemmebaserte
tjenester

•Avdeling: Nord/vest
•Antall ansatte: 65 inkl.
vikarer

Enhet hjemmebaserte
tjenester

•Avdeling: Sentrum/øst
•Antall ansatte: 34 fast
ansatte + 28 vikarer

Enhet institusjon

•Avdeling: Skjermet/pav 9
•Antall ansatte: 99 ansatte
inkl. vikarer



Sykefraværsoppfølging  Fauske kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 22 

I tillegg følges en tidsplan i forhold til hvor lenge den sykemeldte har vært borte fra jobb:  

Tidsplanen inneholder hva som skal gjøres av avdelingsleder i samråd med ansatte. Ved 

sykmelding over 4 uker: nærmeste leder i samråd med den sykemeldte skriver en 

oppfølgingsplan. Man bidrar videre til å finne løsninger der det er mulig. Kopi av dette 

sendes sykemelder og NAV), 7 uker: Ved 100 % sykmelding skal oppfølgingsplan 

oppdateres og sendes NAV, der det går tydelig fram om arbeidsgiver kan tilrettelegge for at 

de ansatte kan være i arbeid. Nærmeste leder kaller her inn til dialogmøte 1. Her deltar den 

sykemeldte og evt. sykemelder. Arbeidstaker har her mulighet til å ta med tillitsvalgt. 

Arbeidstaker gir da beskjed til nærmeste leder om dette er ønskelig. 

 

Avd. 3: Vi legger så godt det lar seg gjøre til rette for at den ansatte skal kunne stå i arbeidet 

enten fullt eller redusert. Dette kan være utfordrende da avdelingene er uforutsigbare og 

hendelser der pleierne må bruke fysisk makt oppstår uten forvarsel. Ledelsen og de ansatte 

har tett dialog om den enkeltes utfordringer, i en slik krevende arbeidshverdag. 

Tilrettelegging i slike avdelinger er vanskelig og krever ofte at den ansatte må gå på topp. 

Når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra jobb etter fire uker har vi nær dialog med den 

enkelte sykemeldte og det utarbeides tiltaksplaner, uten at det har hatt nevneverdig effekt. 

Etter 7 uker: Det er da kontakt med den sykemeldte og dialogen går på videre utsikter i 

forløpet, om det avholdes møter kommer an på hva man i samtalen blir enige om, i de tilfeller 

der man føler behov for at den sykemeldte er tilstede kalles vedkommende inn. 

 

Revisjonen har fått innsyn i «oppfølging av sykemeldte», dette er et dokument som beskriver 

arbeidstakerens plikter og nærmeste leders plikter. Dokumentet beskriver i punkt 13. detaljert 

hvilke plikter partene har både før sykdom, fra 1. fraværsdag, 1-8 fraværsdager, etter 8 dagers 

sykdom, hva pliktene er før det har gått fire uker (herunder oppfølgingsplanen), plikter ved 

dialogmøte etter 7 uker og plikter før 8 uker og fremover til 1 års sykemelding. 

 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om hvilken oppfølging de fikk i 

sykemeldingsperioden og over 70% de 17 som svarte, hadde samtale med arbeidsgiver, 12% 

hadde møte med tilretteleggingsgruppen, 30 % hadde oppfølgingsplan og 18 % hadde 

dialogmøte med arbeidsgiver. 41% fikk tilrettelegging på arbeidsplassen.  
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Figur 9: Oversikt fra svarene til ansatte på hvilken oppfølging de fikk ved sykemelding. Her 

var de mulig å svare flere svaralternativer.  

 

Da revisjonen spurte de ansatte om sykefraværsoppfølgingen på deres arbeidsplass har vært 

viktig svarte de slik:  

 

 

Figur 10: 27 respondenter svarte på spørsmål om viktigheten av sykefraværsoppfølgingen på 

deres arbeidsplass. 
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Vi ser her at 48 % av de 27 respondentene sier at sykefraværsoppfølgingen er i nokså stor 

grad eller i stor grad viktig for dem. 

 

Revisjonen har bedt om å få oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte for ansatte på de tre 

avdelingene som er med i undersøkelsen. Revisjonene ønsket å se på innholdet i 

oppfølgingsplanene og dialogmøtene. Av møtene de tre avdelingen har hatt med 

tilretteleggingsgruppen var det 6 møter som revisjonen har etterspurt oppfølgingsplan og 

referat fra dialogmøter. Herunder ett møte med avdeling 1, tre møter med avdeling 2 og to 

møter med avdeling 3. Revisjonen mottok 1 oppfølgingsplan fra avdeling 1. 

oppfølgingsplanen inneholder en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne, om det er aktuelt med tiltak/tilrettelegging og plan for videre oppfølging.  

 

Tilretteleggingsgruppen  

Revisjonen har mottatt dokumentet «Rettigheter og plikter ved sykefravær – Fauske 

kommune» I dokumentet står det at tilretteleggingsgruppen skal bestå av nærmeste leder, 

personalkontor, NAV, NAV arbeidslivssenter og den ansatte. Det står videre at sykemelder 

kan delta ved behov etter forespørsel fra arbeidsgiver. Og i tilretteleggingsgruppen står det at 

fokuset er på arbeidsevne og ikke diagnose. 

Målet for gruppen er å finne ut hvordan arbeidstakeren skal kunne stå i arbeid, om det er 

muligheter for tilrettelegging og/eller omplassere, eller som det må søkes om andre ytelser 

står det også i dokumentet.  

I praksis fungerer det slik at aktuell leder som ser behov for å forebygge sykemelding eller 

tilrettelegge for ansatt eller trenger støtte vedrørende oppfølging av sykemeldt ansatt melder 

inn saker/ansatt til tilretteleggingsgruppen sier nærværsrådgiver, og dette skjer som regel når 

ansatt har vært sykemeldt en stund. Lege møter ved behov og når ansatt samtykker til det, 

informerer nærværsrådgiver revisjonen, videre informerer hun om at det er lege med i noen 

av møtene. Hun har inntrykk av at når ansatt ønsker å ha med lege, blir legen med og da er 

det ansatt selv som kontakter lege. Men arbeidsgiver kontakter lege hvis ansatt samtykker til 

det og av og til er tillitsvalgte med på møtene om ansatt ønsker det sier nærværsrådgiver.  

Det er nærværsrådgiver som leder møtene i gruppen, mens leder skriver referat.  
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Personalkonsulent som tidligere hadde ansvaret for tilretteleggingsgruppen før nåværende 

nærværsrådgiver tok over uttrykker følgende: «Når legen er med, er det veldig fint for oss, vi 

ønsker jo veldig at legen skal bli med. Da får vi et større bilde på sannsynligheten om de 

kommer tilbake på jobb, hva er begrensingene, og hva om er mulighetene. Vi får det i et 

større faglig perspektiv.» 

 

Målet med møtene er å vurdere tilretteleggingsbehovet hos ansatt, samt å informere om 

arbeidstakerens medvirkningsplikt. Som personalsjefen formulerer det: 

«I denne gruppen får vi veldig tydelig frem arbeidstakernes medvirkningsplikt.»  

Personalsjefen sier også at det er positivt at det er flere til stede i møtet enn kun leder og 

ansatt, da det kan være vanskelige spørsmål som stilles den ansatte og disse vanskelige 

spørsmålene er det ofte NAV og IA representantene som stiller. 

Personalkonsulenten sier vedrørende møtene:  

 

«NAV er en god partner å ha i disse møtene og IA. NAV gjør alltid partene oppmerksom på at 

det er flere plikter som arbeidstaker må gjøre for å beholde retten til sykepenger. Dette 

fremmer Nav tydelig på møtene.» 

 

Videre uttrykker personalkonsulent:  

 

«Det er noen arbeidstakere som tydelig har behov for å være i tilretteleggingsgruppen, det er 

så klart definert hva du kan og ikke kan gjøre. Enkelte saker er mer diffuse, og disse kan være 

vanskelige. Særlig der man møter motstand fra arbeidstaker». 

 

Nærværsrådgiver informerer revisjonen om at det er mye tilrettelegging som leder gjør på 

arbeidsplassen før den ansatte blir sykemeldt, og det blir de oppfordret til å gjøre. Det er 

ønskelig å forebygge at ansatte blir sykemeldt. Tilretteleggingsgruppen fungerer fint ifølge 

nærværsrådgiver og i mange tilfeller fungerer det å tilrettelegge i perioder, men det varierer 

knyttet opp til sykdomsbildet. Personalkonsulent uttrykker at man skal huske på at 

tilrettelegging skal være midlertidig for at arbeidstaker skal komme tilbake i sin opprinnelige 

stilling. 
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Ifølge informantene utarbeider kommunen en liste av ansatte som ikke kan gå tilbake til sin 

opprinnelige stilling av ulike årsaker. Ofte handler det om fysisk belasting. Når det er åpning 

i andre stillinger i kommunen der ansatt er kvalifisert, så overføres dem det gjelder internt før 

en eventuell ekstern utlysning finner sted. Revisjonen har fått innsyn i «Utlysnings- og 

tilsettingsrutiner» til Fauske kommune, her står det på side 3, at før utlysning skal det 

vurderes som det er behov for omdisponering av ansatte i andre avdelinger. Revisjonen har 

også fått et detaljert skriv fra nærværsrådgiver som omhandler tilretteleggingsgruppen. Her 

fremgår det detaljerte rutiner for formålet, samt hvem gruppen består av, hvordan gruppen 

skal fungere og forberedelser og avklaringer før møtet, både for ansatt og nærmeste leder. 

Avslutningsvis listers det opp i dokumentet ulike tiltak som er mulig å fremme. 

Revisjonen kontrollerte 17 referater fra tilretteleggingsgruppen for oktober, november og 

desember 2017, samt januar og mars 2018. Revisjonen ønsket å få innsyn i hvem som deltar i 

møtene til tilretteleggingsgruppen. I følge dokumentet til Fauske kommune består 

tilretteleggingsgruppen av følgende: 

• Arbeidstaker 

• Nærmeste leder 

• Representant fra personalkontoret 

• Saksbehandler hos NAV 

• NAV arbeidslivssenter 

• Sykemelder ved behov 

• Tillitsvalgt dersom arbeidstaker selv ønsker dette. Arbeidstaker tar selv kontakt.  

Det var vanskelig å lese i noen av referatene om hvem fra NAV som deltok, om det var 

saksbehandler eller NAV arbeidslivssenter. Revisjonen har valgt å utelate informasjon om 

tillitsvalgt var med på møtene, da det ikke har direkte tilknytning til det revisjonen 

undersøker.  

 

 Av 17 referatene som revisjonen kontrollerte var følgende deltakere på møtet: 
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Figur 11: Innholdet i referatene revisjonen har kontrollert.

Spørsmål til avdelingslederne vedrørende tilrettelegging:

Tilretteleggingsgruppen som Fauske kommune har etablert. Hvordan fungerer den i

praksis?

Avd. 1: Har god erfaring med tilretteleggingsgruppa, men ikke alltid like lett å finne tiltak

som passer og som er relevant i forhold tilansatte.

Avd. 2: Formålet med tilretteleggingsgruppen er å forebygge og redusere sykefraværet og å

iverksette tiltak for å få arbeidstaker raskere tilbake i sitt arbeide, helt eller delvis.

Tilretteleggingsgruppen består av Arbeidstaker, Nærværsrådgiver, nærmeste leder,

representant fra personalkontoret, Saksbehandler hos NAV, NAV arbeidslivssenter,

5 referat viser at følgende deltok:

Ansatt, nærmeste leder, personalkontor
(nærværsrådgiver), NAV, NAV arbeidslivssenter

3 referat viser at følgende deltok:

Alle ovenfor inklusiv sykemelder

5 referat viser at følgende deltok:

Alle ovenfor minus en av NAV og sykemelder

1 referat sto det ikke hvem som deltok annet enn ansatt

1 refetat var en oppfølgingsplan med et notat i planen fra
møtet med tilretteleggingsgruppen, der står det at lege
var tilstede i møtet.
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sykemelder (ved behov) og tillitsvalg hvis arbeidstaker ønsker dette.  

 

En gang i måneden har gruppen møter. Hvert møte har en møtetid på ca. 30-45 minutter. 

Nærmeste leder melder opp den ansatte til nærværsrådgiver som arrangerer møte. Ved behov 

kalles sykemelder inn. Nærmeste leder sender inn oppfølgingsplan når den sykemeldte blir 

meldt opp til tilretteleggingsgruppen. Møtet blir ledet av nærværsrådgiver. Kopi av referat 

blir sendt til personalkontor, NAV og den sykemeldtes lege. Videre oppfølging skjer i dialog 

mellom nærmeste leder og den sykemeldte. 

 

Avd. 3: Min erfaring er at tilretteleggingsgruppen i liten grad bringer den ansatte tilbake i 

jobb. Det burde blitt stilt større krav til de ansatte om eget ansvar for egen situasjon. 

Oppfølgingsplaner er i noen grad brukt uten at det har bidratt til å bringe de sykemeldte 

tilbake i jobb. 

 

Har dere erfaringer med tilrettelegging av arbeidstakere som i korte eller lengre 

perioder har vært arbeidsufør? 

 

Avd. 1: Nei 

 

Avd. 2: Ja har vært deltagende på flere tilretteleggingsmøter hvor arbeidstaker har vært 

sykemeldt i kortere eller lengre perioder. Litt av problemet er at avdelingen til tider er under 

stort press og man har stor pågang av veldig syke brukere, uten at dette har fått innvirkning 

på grunnbemanning i avdelingen. Kommunen står overfor en stor utfordring økonomisk, og 

av den grunn vil dette få innvirkning på sykefraværet på lang sikt. Ansettelsesstopp og stopp 

for bruk av vikarer helt eller delvis påvirker presset på de faste ansatte, noe som igjen 

medfører økt sjanse for ytterligere sykefravær. 

 

Avd. 3: Vi har erfaring med dette, og det går spesielt på at ansatte har fått gå eks aftenvakter 

og nattevakter i stedet for dagvakter, da det ofte er større belastning på dagvakter. 

 

Har tilrettelegging hatt ønsket effekt? 
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Avd. 1: I noen tilfeller har det hatt ønsket virkning, i andre har det ikke ført til noe annet enn 

utvidet sykemelding og utprøvning av arbeidsevne en annen plass/avdeling. 

 

Avd. 2: De aller fleste tiltakene har hatt ønsket virkning og bidratt til at arbeidstaker har 

kunne kommet seg tidligere tilbake til jobb enten helt eller delvis på bakgrunn av 

tilretteleggingstiltakene. Har hatt ett par tilfeller hvor det viste seg at tilretteleggingen 

forverret situasjonen og arbeidstaker ble videre sykemeldt. Har ikke hatt noen arbeidstakere i 

min tid som har blitt omplassert. 

 

Avd. 3: Ja, disse tiltakene virker godt og flere av de som har hatt slike ordninger er nå tilbake 

i vanlig turnus. 

 

Gjennomført tilrettelegging blir ikke dokumentert i et eget dokument ifølge nærværsrådgiver, 

men det skal fremkomme i referatene fra møtene i tilretteleggingsgruppen. Eventuelt står det i 

oppfølgingsplanen eller i referat fra dialogmøte 1, hvis ansatt ikke har vært i møtet med 

tilretteleggingsgruppen.  

 

Arbeidstakerens medvirkningsplikt 

På spørsmål om hvilket fokus avdelingslederne har på arbeidstakernes medvirkningsplikt, 

svarte de følgende: 

 

Avd. 1: En god og regelmessig dialog fra dag 1 er viktig. Og at man avtaler på forhånd med 

arbeidstaker når vi skal møtes/snakkes igjen. 

 

Avd. 2: Det påpekes ved første samtale mellom nærmeste leder og den sykemeldte at 

arbeidstaker har plikt til å bidra til at hensiktsmessige tiltak iverksettes og gjennomføres. 

 

Avd.3: På avdelingenes personalmøter gåes kommunens reglement vedrørende det igjennom 

med jevne mellomrom. Det blir også snakket om medvirkningsplikt i medarbeidersamtaler og 

i sykefraværsoppfølgingen for øvrig.  
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Figur 12: 43 respondenter har svart på spørsmål om de har blitt informert om 

arbeidstakerens medvirkningsplikt. Samtidig svarer 43 respondenter på om de har vært 

sykemeldt i løpet av de siste to årene.  

Vi ser av svarene her at 35 % av de svarte mener de de i liten grad eller i nokså liten grad er 

blitt informert om arbeidstakerens medvirkningsplikt. 31% av 43 respondenter mener de er 

blitt informert i nokså stor grad og i stor grad. Av de 43 respondentene som svarte om de har 

vært sykemeldt i løpet av de siste to årene, svarte 44 % nei og resterende har vært sykemeldt i 
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varierende lengder som man kan lese av figur 12. Grafen viser sammenligning av hvor mye 

informasjon de mener de har fått vedrørende arbeidstakerens medvirkningsplikt og hvor mye 

sykemeldt de har vært i løpet av siste to år.  

Spørsmål på om arbeidsgiver har gitt den ansatte mulighet til å bidra til medarbeiderens 

medvirkningsplikt, svare respondentene dette: 

 

Figur 13: 43 respondenter har svart på spørsmål om arbeidsgiver har gitt dem mulighet til å 

bidra til medvirkning på arbeidsplassen. 

Vi ser her at av de 43 respondentene har 37% svart at arbeidsgiver har gitt de ansatte 

mulighet til å bidra til medvirkning på sin arbeidsplass. 

Avslutningsvis kan det være interessant å høre hvilke synspunkter avdelingslederne har på 

grunnen til sykefravær hos ansatte. 

Hva er deres synspunkter for det høye fraværets viktigste årsaker? 

Avd. 1: Arbeidsbelastningen/press. 

 

Avd. 2: Hovedårsaken til fraværet ved vår avdeling skyldes primært utenforliggende årsaker 

som benbrudd, svangerskap, operasjoner m.m. Det er ikke påvist at noe av fraværet skyldes 

forhold på arbeidsplassen. Men det er på det rene at det presset som er pr i dag på 

arbeidstakerne vil kunne fremskynde ett sykefravær såfremt det ikke gjøres noe med 

bemannings situasjonen. Fauske kommune i en tung økonomisk situasjon noe som ikke 
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bedrer muligheten for å få inn ekstra bemanning herunder også vikarer. Dette fører til ett 

økende press på de som er i jobb og slitasjen på hver enkelt som står i jobb er betydelig større 

pr dags dato.  

 

Avd. 3: For våre avdelinger tror jeg det meste av fraværet skyldes at vi har en aldrende 

arbeidsstokk, flere av de med høyt fravær er overflyttet til skjermet avdeling da disse 

avdelingene tidligere (10 -20 år siden) var lettere avdelinger med flere oppegående pasienter 

som ikke var tunge i stell, denne situasjonen har endret seg mye de siste årene. 

 

På spørsmål om ansatte opplever at nærmeste personalleder er opptatt av å redusere 

sykefraværet svarte de slik: 

 

Figur 14: 43 respondenter har svart på hvordan de opplever at personalleder er opptatt av å 

redusere sykefraværet.  

Vi ser at 72 % av de spurte opplever at nærmeste personalleder er opptatt av å redusere 

sykefraværet. 

 

5.1.3 Vurdering 

 

Fauske kommune har dokumenter som beskriver arbeidstakernes og nærmeste leders plikter i 

sykefraværsoppfølging. Her står det beskrevet tidsintervaller for hva som skal gjøres når, 

herunder at oppfølgingsplan skal lages i samråd med ansatte innen fire uker og at 



Sykefraværsoppfølging  Fauske kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 33 

arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte innen 7 uker, med mindre det er åpenbart 

unødvendig. Avdelingslederne bekrefter ovenfor revisjonen at dette blir gjort. Svarene fra de 

17 respondentene tilsier også at dette blir gjort for de som svarte på undersøkelsen. 17 

respondenter er for så vidt få svar, så man kan ikke legge det svaret stor betydning i 

vurderingen. Når revisjonen etterspurte dokumentasjon på oppfølgingsplan og dialogmøter 

var den kun 1 av 6 oppfølgingsplaner revisjonen fikk tilsendt, da resterende 

oppfølgingsplaner ikke var utarbeidet. Revisjonen mottok ingen referat fra dialogmøtene, da 

disse heller ikke var utarbeidet. Her kan man ikke vurdere om det var åpenbart unødvendig å 

ha et dialogmøte. Ifølge avdelingslederne og ansatte har det vært både samtale vedrørende 

oppfølgingsplan og dialogmøte, men revisjonen kan ikke se at dette er dokumentert. 

 

Fauske kommune har en tilretteleggingsgruppe som ivaretar den ansatte ved behov for 

tilrettelegging. Den består av nærmeste leder, den aktuelle ansatte, personalkontor, NAV og 

NAV arbeidslivssenter. Av de 17 referatene revisjonen mottok kan en se hvem som har møtt i 

møtene i tilretteleggingsgruppen i de fleste referatene. Det kan med fordel bli tydeligere i 

referatene hvem som deltok. Eventuelt hvem som var invitert eller vurdert å innkalles til 

møtene. Dette er ikke et krav, men kan være nyttefullt å vite når man leser referatene, spesielt 

når det gjelder invitasjon av sykemelder, om det er blitt vurdert å innkalle sykemelder. 

Tilrettelegging er ikke alltid lett å få til og det skal i grunnen være for en kortere periode for 

den ansatte. Det skal heller ikke være en merbelastning for andre ansatte. Dette er en 

balansegang å få til. 

 

I følge kommunens rutiner skal de vurdere om det er behov for omdisponering av ansatte fra 

andre avdelinger før en ny stilling i kommunen lyses ut. Revisjonen mener at Fauske 

kommune har lagt til rette for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne kan fortsette i sitt 

arbeide eller få et passende arbeid et annet sted i kommunen.  

 

Når det gjelder arbeidstakerens medvirkningsplikt kan dette være vanskelig å måle og 

vurdere. Ved eksempelvis sykdom og tilrettelegging blir det aktuelt for den ansatte å 

medvirke. Avdelingslederne sier de informerer ansatte om deres medvirkningsplikt. 

Tilretteleggingsgruppen sier de ansatte blir informert om deres ansvar for å bidra. Av de 43 
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respondentene som svarte på spørreundersøkelsen sier 31% at de er informert i nokså stor 

grad eller i stor grad. 34% sier de i liten grad eller i nokså liten grad er blitt informert om 

medvirkningsplikten. I den samme grafen vises det om ansatte har vært sykemeldt i løpet av 

de siste to årene. Av 43 respondenter som har svart har 44% ikke vært sykemeldt, men de har 

i nokså stor grad fått informasjon om arbeidstakerens medvirkningsplikt. De resterende som 

har vært sykemeldt i varierende lengder sier de i liten grad eller i nokså liten grad eller 

hverken eller har fått samme informasjon. 

 

 I undersøkelsen er det bare 22 % av 199 deltakere som har svart. Vi kan dermed ikke legge 

veldig stor vekt på svarene i undersøkelsen. På spørsmål om arbeidsgiver har gitt den ansatte 

mulighet til å bidra til medvirkning svarte 37% av 43 respondenter at det fikk de i nokså stor 

grad og stor grad. 19% sier de fikk det i liten eller nokså liten grad.  

Revisjonen ser at det er fokus på arbeidstakerens medvirkningsplikt og da spesielt i 

tilretteleggingsgruppen, der NAV også er med og informerer om dette til de ansatte.  
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5.2 Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av sykefravær og
bruk av fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket?

5.2.1 Revisjonskriterier

5.2.2 Fakta

Sykefraværsstatistikk skal føres i et program som heter Vismablir revisjonen fortalt av

informantene. Hver personalleder er ansvarlig for å legge inn statistikken for sin avdeling

månedlig. Nærværsrådgiver informerer revisjonen om at hvis de ser at dette ikke fungerer

som det skal, blir leder kontaktet. Det erpersonalavdelingen som er ansvarlig for

opplæringentil personallederne vedrørende å føre fraværsstatistikk.

Det er forskjellig praksis på hver enkelt avdeling om hvem som faktisk fører statistikken,

men det er den enkelte leders ansvar at det blir gjort. Rutinen er at 12 i hver måned skal det

forrige måneds sykefravær være registrert. Dette gjøres i personalsystemet elektronisk

informerer personalsjefen revisjonen.

Hver måned lager nærværsrådgiver en rapport med statistikk over de ulike områdene i

kommunen. Den går tilbake ett år avgangen. Rapporten legges på knutensom er et

fellesområde som alle ansatte kan gå inn i og se. Det er ledernes ansvar å bruke dem internt i

avdelingenesier personalsjef.

Når det gjelder sykefraværsstatus og distribusjon til de ansatte blir dette gjort på

personalmøtene i hver avdeling. Personalmøte skal de ha minst 4 ganger i åretsier

nærværsrådgiver. Før hvert personalmøte har HMS gruppen møte (HMS gruppen består av

• Det skal føres statistikk over sykefravær og fravær ved barnsykdom

• Fraværsstatistikken skal brukes til å iverksette tiltak for å redusere

sykefraværet.
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leder, tillitsvalgt og verneombud) på dette møtet er sykefravær et punkt som blir tatt opp og 

etterpå videreformidlet til ansatte på personalmøtet forteller nærværsrådgiver.  

Det er leders ansvar å bruke statistikken aktivt i planleggingen, men nærværsrådgiver tar 

kontakt med leder hvis fraværet er høyt, for å se om det er noe spesielt som ligger bak.  

 
Figur 15: Her vises informasjonsflyt av fraværsstatistikken  

 

AMU får rapport hver oktober fra enhetene sier personalsjef. 

Partssamarbeidsutvalget har bedt om å få fraværsrapportene på hvert møte.  

Nærværsrådgiver informerer revisjonen om at det fraværsstatistikk også blir sendt til 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) to ganger i året.  

Personallederne 
fører 

fraværsstatistikk

Nærværsrådgiver 
lager månedlig 
rapport over 
sykefravær

Rapport blir sendt ut 
til alle lederne, samt 

lagt ut på "risk"

Møte med HMS 
gruppen, her er 

sykefraværsstatistikk 
tema

Personallederne tar 
opp fraværsstatistikk 
på personalmøtene
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Figur 16: Svar på i hvilken grad det snakkes om sykefravær og utviklingen av sykefravær på 

personalmøter. 

Spørsmål som revisjonen har forespurt avdelingslederne: 

Føres det statistikk over sykefravær og fravær ved barn sykdom? 

Avd. 1: Ja. Alt fravær legges inn i Notus og blir da overført til HRM. 

Avd. 2: Dette føres gjennom Ressursstyring og videre blir dette loggført og ført statistikk 

over i HRM. Personalkontoret har månedlig oversikt og statistikk på sykefravær generelt for 

Fauske kommune. Ved barns sykdom føres det også statistikk gjennom Ressursstyring og 

HRM. Fraværet blir ført fortløpende.  

Avd. 3: Ja, det føres slik statistikk og da det registreres på egenmeldingsskjemaet, 

dokumentasjon på dette finnes i HRM og i avdelingens turnusprogram. Fraværet blir ført 

fortløpende.  

 

Hvor ofte gjøres opp status for sykefravær? 

Avd. 1: Hver måned. 

Avd. 2: Man får månedlige rapporter fra personalkontoret v/ nærværsrådgiver. Det blir tatt 

opp på ledermøter hver 2 uke. Videre blir dette tatt opp på de interne personalmøtene 

regelmessig og ved større endringer i fraværet oppgang/nedgang. 
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Avd.3: Sykefraværet rapporteres til enhetsleder ca. i gang per måned, eller når det blir 

etterspurt. Avdelingsleder er jevnlig inne og sjekker status på sykefraværet. 

Sykefraværstallene blir gjennomgått på avdelingsmøter hver 6. uke også.  

 

Brukes statistikken aktivt i planleggingen? 

Avd. 1: Nei 

Avd. 2: Statistikken må brukes aktiv skal man kunne bemanne avdelingen forsvarlig. 

Avd. 3: Det jobbes med å hele tiden se på årsaken for fravær, og tiltak vi kan iverksette for å 

hindre arbeidsrelatert fravær. Hovedårsaken til fraværet ved våre avdelinger skyldes primært 

utenforliggende årsaker som benbrudd, svangerskap, operasjoner m.m. Det er ikke påvist at 

noe av fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Men det er på det rene at det presset som 

er pr i dag på arbeidstakerne vil kunne fremskynde ett sykefravær såfremt det ikke gjøres noe 

med bemannings situasjonen. Fauske kommune i en tung økonomisk situasjon noe som ikke 

bedrer muligheten for å få inn ekstra bemanning herunder også vikarer. Dette fører til ett 

økende press på de som er i jobb og slitasjen på hver enkelt som står i jobb er betydelig større 

pr dags dato. 

 

Revisjonen mottok fraværsstatistikk fra avdelingene for 01. august 2017 og frem til 28. 

august 2018 etter forespørsel.  Her kan man se hvor stor prosentandel fravær hver avdeling 

har i denne perioden fordelt på 1-16 dager og over 16 dager og hvor mange dager dette utgjør 

totalt.  

 

5.2.3  Vurdering 

 

Avdelingene som er med i denne undersøkelsen fører statistikk over sykefraværet. 

Avdelingslederne er tydelig på dette. Nærværsrådgiver som henter ut fraværsstatistikken som 

blir ført, bekrefter dette. Fraværsstatistikken som genereres månedlig, distribueres videre 

nedover fra nærværsrådgiver til personallederne og videre igjen til ansatte på personalmøtene. 

I følge avdelingslederne blir sykefraværstatistikk tatt opp på personalmøtene. Av de 43 

respondentene i spørreundersøkelsen har over 74% svart at det snakkes om sykefravær i 
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nokså stor grad og i stor grad på personalmøter. Revisjonen vurderer det dithen av 

fraværsstatistikk blir ført og formidlet videre til ansatte.  

 

Når det gjelder hvordan fraværsstatistikken blir brukt er det delte svar fra avdelingslederne. 

En avdelingsleder sier de ikke bruker fraværsstatistikken aktivt, en annen sier at den må 

brukes aktivt, mens den tredje avdelingslederen sier at sykefraværet har primært 

utenforliggende årsaker, men påpeker at arbeidspresset på ansatte er større nå enn før, da den 

økonomiske situasjonen Fauske kommune er i, blir det ikke prioritert ekstra bemanning og 

vikarer.  I forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom § 2 

framgår det at formålet med å føre statistikk er å sette søkelyset på sykefraværet, og at 

fraværsstatistikk skal bidra til at arbeidsgiver og arbeidstaker kan iverksette og evaluere tiltak 

for å redusere sykefraværet. Det er vanskelig å sette inn tiltak på arbeidsplassen hvis 

sykefraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Dermed er dialog med ansatte viktig for 

at arbeidsgiver kan gjøre tiltak ved for høyt sykefravær. Ved stort sykefravær tar 

nærværsrådgiver kontakt med avdelingen for å se om det er spesielle grunner til at 

sykefraværet er høyt. På dette grunnlaget mener revisjonen at Fauske kommune har fokus på 

sykefravær og vurderer om det er behov for tiltak ved høyt sykefravær.  
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6. KONKLUSJON  

 

Vi har i denne undersøkelsen sett på to forhold når det gjelder sykefraværsoppfølging: 

 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, 

samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 

 

Så langt revisjonen kan vurdere følger Fauske kommune som arbeidsgiver i nokså stor grad 

opp lover og forskrifter samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte. Når det 

gjelder å dokumentere oppfølgingsplaner og dialogmøter mener revisjonen at Fauske 

kommune har stort forbedringspotensial. Tilretteleggingsgruppen gir bistand til 

avdelingslederne ved behov for tilrettelegging og informasjon vedrørende 

sykefraværsoppfølging. Revisjonen vurderer det dithen at tilretteleggingsgruppen også er 

nyttig for å informere den ansatte om sine plikter for å bidra til medvirkning.  

 

 

2. Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av fravær og bruk av 

fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket? 

 

Slik revisjonen vurderer det, fører Fauske kommune fraværsstatistikk i henhold til 

bestemmelser i regelverket. I regelverket står det at formålet med å føre fraværsstatistikk er å 

sette søkelys på sykefraværet, og at fraværsstatistikk skal bidra til at arbeidsgiver og 

arbeidstaker kan iverksette og evaluere tiltak for å redusere sykefraværet. Slik revisjonen 

forstår det er det fokus på å formidle sykefraværsstatistikk nedover i organisasjonen og til 

ansatte og nærværsrådgiver kontakter avdelingslederne når det vises et større sykefravær enn 

vanlig for å undersøke om det er noen spesielle grunner for det økte sykefraværet. 

Revisjonene mener med dette at Fauske kommune har etablert rutiner for føring av fravær og 

bruk av fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket.  
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7. ANBEFALING 
 
 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at: 

 

• Fauske kommune gjør tiltak slik at oppfølgingsplaner og dialogmøter blir 

dokumentert i henhold til lov og forskrift.  
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8. RÅDMANNENS KOMMENTAR 
 
Rådmannens har i epost 5. oktober 2018 avgitt sin høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen. 

Det er ikke gjort endringer i rapporten på bakgrunn av rådmannens kommentar. Hele 

rådmannens uttalelse fremgår i sin helhet som vedlegg nummer 1 til rapporten. 
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Vedlegg 1 – Rådmannens kommentar 
 
 
I forhold til rapporten kommenterer rådmannen følgende: 
 
Generell uttalelse. Det vises til Salten Kommunerevisjons e-post til rådmannen av 
21.september 2018 der det etterspørres rådmannens kommentar til Forvaltningsrapporten om 
sykefraværsoppfølging før denne legges til Kontrollutvalget. Rådmannen har gjort seg kjent 
med innholdet i rapporten:  
Rådmannen vil innledningsvis få understreke verdien av forvaltningsrevisjoner. Det er alltid 
nyttig for organisasjonen å få en vurdering om hvordan man står i forhold til lovverk –  men 
ikke minst er det et godt veiledning- og rådgivingskompass for videre utviklingsarbeid 
innenfor det valgte temaområdet.  
På generelt overordnet grunnlag mener rådmannen at Fauske kommune har et stort fokus på 
forebygging og nærværsarbeid, med hensikt å redusere sykefraværet blant alle medarbeiderne 
i organisasjonen. Det skal ikke legges skjul på at i en så stor sammensatt organisasjon som en 
kommune er det kvalitetsvariasjoner i det praktiske håndverket. Dette handler om ledelse, 
kunnskapsnivå og bevissthet blant de enkelte med dette som sitt ansvarsområde.  
Kommunen valgte derfor å tilsette en dedikert stillingsressurs i personalavdelingen som på 
full tid arbeider med lederstøtte, veiledning og systemstøtte i forhold til sykefraværs 
oppfølging i hele organisasjonen. Dette for å sikre at medarbeidere uansett hvor de befinner 
seg i organisasjonen opplever en kvalitativt mest mulig lik og tilstrekkelig oppfølging i 
forbindelse med sitt sykefravær.   
Forvaltningsrevisjonen har hatt fokus på to hovedproblemstillinger i dets arbeid: 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, 
samt egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 

2. Har Fauske kommunen etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk av 
fraværsstatistikk i henhold til bestemmelser i regelverket? 

Rådmannen tolker at kommunen får tilfredsstillende vurdering i forhold til begge 
problemstillingene.  
Rådmannen vurderer at Fauske kommune har gjort fremskritt i å utvikle og tilpasse lovens 
krav i sykefraværsoppfølgingen og dokumentering av arbeidet. Rådmannen tolker at 
kommunen har på plass tilstrekkelige rutiner for både oppfølging og dokumentasjon av 
sykefraværet. Det oppfattes også at revisjonen vurderer det prosessuelle å være tilstrekkelig 
og funksjonelt. Både tilretteleggingsgruppen og nærværsrådgiver holdes frem som gode grep 
i forhold til rettledning og opplæring, og for å bidra til en homogen kvalitet utover i 
organisasjonen.   
Rådmannens vurdering er holdt opp mot revisjonens arbeid og funn og sammenlignet med 
revisjonen fra 2009.  
Rådmannen erkjenner at organisasjonen ennå har et utviklingspotensial, særskilt med å 
dokumentere oppfølgingsplaner og dialogmøter som avdelingsleder har med ansatte som står 
i fare for eller er helt eller delvis sykemeldt. 
Sluttkommentar: Rådmannen vil følge opp revisjonspunktet både administrativ og politisk.  
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Vedlegg 2 
 
Revisjonskriterier  

Problemstilling 1:  

I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt 

egne planer og mål ved oppfølging av sykemeldte? 

Både folketrygdloven § 25-2 og arbeidsmiljølovens § 4-6 tredje ledd sier at arbeidsgiver i 

samråd med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i 

forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre det er åpenbart 

unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte 

fra arbeidet i fire uker. Arbeidsgiver skal også innkalle arbeidstaker til dialogmøte om 

innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte 

fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, eller slitasje, med mindre dette er åpenbart 

unødvendig, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven. § 25-2 andre ledd. 

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i 

dialogmøte, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 femte ledd. 

• Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker 

• Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker  

• Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om 

oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som har vært 

innkalt og deltatt i møtene. 

 

Det fremgår også av arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd at «hvis en arbeidstaker har fått 

redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal arbeidsgiver, så langt det 

er mulig, iverksette nødvendig tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et 

passende arbeid» 

Revisjonskriterier: 
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Arbeidsgiver skal legge til rette slik at arbeidstakere med redusert arbeidsevne kan 

fortsette i sitt arbeid eller få et annet passende arbeid   

I dokumentet «Rettigheter og plikter ved sykefravær – Fauske kommune» står det som nr. 14 

tilretteleggingsgruppen at Fauske kommune har en tilretteleggingsgruppe som består av 

nærmeste leder, personalkontoret. NAV, NAV Arbeidslivssenter, og den ansatte. Sykemelder 

kan delta ved behov etter forespørsel fra arbeidsgiver, dersom det lar seg gjøre. Videre står 

det i dokumentet at fokus er arbeidsevne og ikke diagnose. Målet for gruppen er å finne ut 

hvordan arbeidstakeren skal kunne stå i arbeid, om det er mulighet for tilretteleggelse og 

/eller omplassere eller om det skal søkes andre ytelser fra NAV, KLP eller SPK. 

Ut av dette utledes følgende revisjonskriterier: 

• Fauske kommune skal ha en tilretteleggingsgruppe som består av: Nærmeste 

leder, personalkontor, NAV, NAV arbeidslivssenter og den ansatte. Ved behov 

skal sykemelder bli invitert. 

 

Arbeidstakere skal medvirke til utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens 

systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte 

verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de 

tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

Ifølge IA avtalen til Fauske kommune skal det stilles krav til arbeidstaker om aktivitet og 

medvirkning. 

Arbeidstakeren skal: 

- Gi opplysninger om egen funksjonsevne 

- Bidra til hensiktsmessige tiltak med tanke på tilrettelegging 

- Bidra til utprøving av funksjonsevnen 

- Medvirke til utarbeiding av oppfølgingsplan og delta i 

dialogmøter/oppfølgingsmøter 

Revisjonskriterier: 

Arbeidstaker skal bidra til at arbeidsgiver kan tilrettelegge ved redusert arbeidsevne 
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Problemstilling 2: 

Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk av 
fraværsstatistikk i henhold til bestemmelsene i regelverket? 

 

I følge folketrygdloven § 25-2 første ledd plikter arbeidsgiver å føre statistikk over 

sykefravær og fravær ved barns sykdom. Bestemmelsen er utdypet i forskrift om føring av 

statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, som i § 1 angir arbeidsgivers plikt til 

å føre statistikk over de ansattes sykefravær, ved egen sykdom så vel som fravær som skyldes 

barns sykdom.  

 

I § 2 framgår det at formålet med å føre statistikk er å sette søkelyset på sykefraværet, og at 

fraværsstatistikk skal bidra til at arbeidsgiver og arbeidstaker kan iverksette og evaluere tiltak 

for å redusere sykefraværet. Det framgår videre av § 4 hvilke opplysninger som skal 

registreres og av § 5 at registreringsperioden er ett kvartal og at det skal utarbeides 

årsstatistikk på bakgrunn av kvartalsstatistikken. 

 

På bakgrunn av dette, utledes følgende revisjonskriterier: 

• Det skal føres statistikk over sykefravær og fravær ved barn sykdom 

• Fraværsstatistikken skal brukes til å iverksette tiltak for å redusere 

sykefraværet. 
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Ansiennitet 

o Alle ansatte i turnus i helse/omsorg lønnes minimum tilsvarende 8 års 
ansiennitet 

 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 

 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune. Det vil si at kun fullført utdanning etter denne dato kan gis kompetansetillegg for 
de som ikke automatisk innplasseres i ny stillingskode.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 
 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis 
følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant fagskoleutdanning: 

   Flyttes til «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig  
   fagskoleutdanning». 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 fagskolepoeng/studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg dersom den ansatte ikke 
kommer inn i ny stillingsgruppe  

 
Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 
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2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter  
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider tilsvarende 2 års 

ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
 



Revidert og godkjent 28. september 2017 i Kommunestyret sak 068/17 

9 
 

Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

kompetanseutvikling, opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet.  
og ikke-diskriminerende arbeidet i kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
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Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  
 
 
Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Videreutdanning skal være etter arbeidsgivers behov og avtalt med leder.  

 
Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant  

     fagskoleutdanning    
      Flyttes til ny stillingskode i hovedtariffavtalen, 

«Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning»  
 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben.  
Allerede 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
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om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
  

 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 

 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
 
Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
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 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887


Revidert og godkjent 28. september 2017 i Kommunestyret sak 068/17 

10 
 

Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet i 
kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
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 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887


Revidert og godkjent 28. september 2017 i Kommunestyret sak 068/17 

9 
 

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/16002     
 Arkiv sakID.: 18/2954 Saksbehandler: Gunnar Myrstad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/18 Formannskap 30.10.2018 
108/18 Kommunestyre 08.11.2018 

 
 
Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatn i Sørfold kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga fra Norges 
vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon som omsøkt til 
overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga fra Norges 
vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon som omsøkt til 
overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 092/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga fra Norges 
vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon som omsøkt til 
overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
Vedlegg: 
25.10.2018 NVEs innstilling - Nevervatn Kraft AS - Søknad om overføring av Kjølvikelva i 

Fauske(99869) 
1394971 

 
Sammendrag: 
Nevervatn Kraft AS har søkt  om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til å overføre Kjølvikelva til det 
eksisterende magasinet Nevervatnet og etter vannressursloven til å bygge Nevervatnet kraftverk. 
 
Saksopplysninger: 
Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatnet  
Overføringen av Kjølvikelva til Nevervatnet vil bidra til en økt produksjon på 2,9 GWh/år i Røyrvatn 
kraftverk. Overføringen av Kjølvikelva vil bli etablert med inntak i Kjølvikdalen og skal overføres til 
eksisterende magasin i Nevervatnet. Det skal lages en lav terskel med en høyde på 1 m og lengde på 10 
m på kote 497. Det etableres et inntak i elva der vannet ledes i nedgravde rør over en strekning på 150 



m bort til en boret tunnel. Boringen skal skje fra Nevervatnet gjennom Kjølvikryggen, og tunellen får en 
lengde på 1200 m. Middelvannføringen i Kjølvikelva er 780 l/s og planlagt maksimal slukeevne er 1480 
l/s. 
 
Overføringen av vann berører en elvestrekning på 4700 m. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 
90 l/s i sommersesongen og 40 l/s resten av året 
 

 
Oversikt over det planlagt inntaksområdet. Planen er å føre vannet fra elva inn til tunnelen via 
nedgravde rør. Terskelen som etableres vil ha en høyde på 1 m og lengde på 10 m. 
 
I nedbørfeltet til Kjølvikelva er det i all hovedsak snaufjell, men noe glissen 
lauvskog og kratt i de lavereliggende delene av feltet. På de flate partiene hvor Kjølvikelva renner, er det 
enkelte partier med myr og løsmasser, og det er grus og stein i elveleiet. Kjølvikelva renner inn i Stigåga 
som renner ut i Øvervatnet i Fauske kommune. 
 
Utdrag av NVE’s behandling av søknaden som gjelder Kjølvikelva og Stigåga. 
Inntaket til overføringen er planlagt midt i reindriftsnæringas flyttlei og oppsamlingsområde, og i 
vinterbeite som er minimumsbeite. Reinbeitedistriktet opplyste på befaringen om at Kjølvikdalen er 
utsatt for rovvilttrykk (jerv), og at det ofte er behov for å samle reinen raskt og flytte dem ut av området 
for å unngå rovvilttap. For å redusere ulempene må inntaket trekkes inn til dalsiden for å være til minst 
mulig hinder ved for flyttleia og ikke være til hinder for rask oppsamling. Om det blir gitt konsesjon vil 
det være en forutsetning at inntakets plassering og inntaksutforming skjer i tett dialog med 
reinbeitedistriktet for å redusere de negative konsekvensene. Det er også en forutsetning at terskelen 
bygges så lavt ned i terrenget som mulig for å unngå at den sperrer for flytting av rein. Gitt slike tiltak 
mener NVE at etablering av terskel og inntak for overføring vil ha akseptable konsekvenser. Krav om 
gjerde rundt inntaket kan derimot virke mot sin hensikt og gi økt forstyrrelse og fungere som barriere. 
 
Bekkekløfta i Stigåga er vurdert til å være av regional verdi. De største verdiene synes å være tilknyttet 
høgstaudebjørkeskogen som beskrives som svært frodig. Rustdoggnål (NT) er registrert i forbindelse 
med skogen som finnes i bekkekløfta. Arten er derimot ikke knyttet spesielt til vassdrag, men til skog. 
 
Det vil ikke bli noen fysiske inngrep i, eller langs Stigåga, ved en eventuell utbygging. Men det er klart at 
vannføringen i Kjølvikelva, og dermed Stigåga, vil bli betraktelig redusert ved en utbygging. Også de 
store flomvannføringene vil blir sterkt påvirket da det meste av vannet vil bli overført til Nevervatnet. 
 
NVE mener at det er stor sannsynlighet for at dette vil føre til at mer tørketolerante arter og miljø blir 



fremmet som en følge av dette. NVE noterer seg at det det er et relativt stort restfelt med bekker og 
elver fra dalen inn mot Tverrstigfjellet og Flatfjellet som vil bidra med noe restvannføring til Stigåga. NVE 
mener at dersom det gis konsesjon til overføring av Kjølvikelva bør det settes krav om minstevannføring 
som kan opprettholde noe av det fuktige miljøet i bekkekløfta i vekstsesongen. 
 
Stifjell utmarkslag mener at en fraføring av Stigåga vil føre til en forverring av isforholdene på 
Øvervatnet som består av brakkvann. Øvervatnet er i dag allerede sterkt påvirket av utbygginger da 
deler av feltet er overført. I tillegg er det gitt tillatelse til Laksåga kraftverk med regulering av 
Nedrevatnet. Stifjell Utmarkslag ber om at det kompenseres for endrede isforhold i form av permanent 
kai ved Stiland og traktorvei opp til gårdene på Stifjell. Nevervatn kraft AS sier i sin kommentar til 
høringsuttalelsen at nedbørfeltet til Stigåga utgjør en liten del av det totale tilsiget til Øvrevatn. NVE er 
enig i dette og mener at en overføring av Kjølvikelva ikke vil føre til ingen merkbar forverring av 
isforholdene i Øvervatnet. 
 
Framføringen av vann fra Stigåga vil gi noe redusert inntrykksstyrke lokalt. Det vil derimot ikke bli noen 
fysiske inngrep i denne delen av influensområdet. Området her heller ikke registrert som et spesielt 
viktig friluftsområde. Fossen ned i Øvrevatnet, som Stifjell utmarkslag kommenterer i sin 
høringsuttalelse, ligger relativt skjult og er ikke noe dominerende element i landskapsrommet.  
 
Kjølvikdalen kan defineres som urørt. Det vil komme tekniske inngrep i Kjølvikdalen om 
det blir gitt konsesjon. Terskelen som er planlagt vil etter NVEs syn ikke bli dominerende i landskapet. 
 
Inntaket vil bli noe mer synlig og bør trekkes inn til dalsiden for å ikke berøre flyttlei for rein i for stor 
grad. Den vil dermed ikke ligge sentralt plassert i dalføret. Kjølvikdalen ligger over tregrensa og 
revegetasjon går dermed saktere enn i lavlandet. Med tid vil likevel inngrepene gro til og bli mindre 
synlig. Ved en eventuell konsesjon er det mulig å stille krav til plassering av inntak og inntakets 
utforming slik at det ikke fremstår som dominerende i landskapet og dermed virker negativt på 
naturopplevelsen. NVE mener at de negative konsekvensene for landskap, friluftsliv og urørthet er 
akseptable gitt avbøtende vilkår. 
 
Oppsummering 
En utbygging av Nevervatnet kraftverk og overføring av Kjølvikelva vil samlet gi 22,4 GWh ny og 
regulerbar fornybar energi i et gjennomsnittsår. I avveiningen av fordeler og ulemper ved overføringen 
og utbygging av kraftverket har NVE vurdert ulemper for reindrift, naturverdier, landskap og friluftsliv 
opp mot fordelene med bedre utnyttelse av reguleringer og lokal næringsutvikling. NVE mener en 
overføring av Kjølvikelva vil være en stor ulempe for reindrift, men at fordelen med å øke og få en bedre 
utnyttelse av ny og eksisterende regulert kraft overstiger disse ulempene, og at disse også i tilstrekkelig 
grad kan avbøtes gjennom vilkår. 
 
NVEs innstilling til søknad om overføring av Kjølvikelva i Fauske 
kommune og bygging av Nevervatn kraftverk i Sørfold kommune i Nordland: 
Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, mener NVE at fordelene og 
nytten ved overføring av Kjølvikelva og bygging av Nevervatnet kraftverk er større enn skader og 
ulemper for allmenne og private interesser, herunder virkninger av samfunnsmessig betydning. Vi 
mener dermed at kravene i § 8 i vassdragsreguleringsloven og § 25 i vannressursloven er oppfylt. 
NVE anbefaler at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til overføring av 
Kjølvikelva. NVE anbefaler også at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vannressursloven til bygging 
og drift av Nevervatnet kraftverk. Tillatelsene anbefales gitt på de vilkår som er vedlagt 
 
Utdrag av  vilkårene som er satt  i innstillinga fra NVE til  konsesjonen: 
Søknaden oppgir at vannveien til overføringen av Kjølvikelvaskal være nedgravd fram til påhogg og 
deretter boret tunnel som skal gå gjennom Kjølvikryggen. Dette kan ikke endres ved detaljplan. 



Plasseringen og utformingen av inntaket i Kjølvikelva kan justeres slik at det blir til minst mulig 
belastning for reinbeitedistriktet. Søker skal ha dialog med Duokta reinbeitedisktrikt i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljplan og reinbeitedistriktet skal konsulteres om plasseringen og utformingen av 
inntaket før detaljplanen godkjennes endelig av NVE. Teknisk løsning for dokumentasjon av slipp av 
minstevannføring i Kjølvikelva skal godkjennes av NVE. Minstevannføring i Kjølvikelva på 130 l/s i tiden 
1/5-30/9 og 0 l/s resten av året.  
 
Alle deler av overføringen av Kjølvikelva skal bygges veiløst.  Det skal være dialog med Duokta 
reinbeitedistrikt under alle faser av byggingen av Nevervatnet kraftverk og overføring av Kjølvikelva. 
Forstyrrende anleggsarbeid skal ikke utføres i forbindelse med høst/vinterbeite, vinterbeite og flytting 
av rein inn og ut av området. 
 
Inntakets plassering og utforming i Kjølvikelva skal også forelegges Duokta reinbeitedistrikt for uttalelse 
før innsending av detaljplan til NVE. 
 
Videre saksbehandling 
Saken oversendes med dette til Olje- og energidepartementet for videre behandling. Sakens 
dokumenter er tilgjengelig i elektronisk format på SeDok. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Uttalelser til innstillingen fra NVE hadde høringsfrist 1. oktober 2018. Fauske kommune har muntlig fått 
utsettelse på fristen, slik at den kan bli behandlet i kommunestyre. 
 
Kjølvikelva ligger i LNFR- areal i kommuneplanens arealdel av 22.03.2018. LNFR- areal åpner kun for 
tiltak for landbruk og reindrift. Det vil kreve dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tiltakene 
vedrørende overføring av Kjølvikelva. 
 
Overføring av vann fra Kjølvikelva fører til at Øvrevatnet får mindre tilsig, noe som kan være negativt i 
forhold til is. NVE vurderer tilsiget så lavt at  det vil ikke vil gi merkbar virkning. Det er satt krav til 
minstevannføring i konsesjonsvilkårene. 
  
Reindriftsnæringa  blir negativt berørt. I konsesjonsvilkårene er det krav til at søker skal ha dialog med 
Duokta reinbeitedisktrikt i forbindelse med utarbeidelse av detaljplan og reinbeitedistriktet skal 
konsulteres om plasseringen og utformingen av inntaket før detaljplanen godkjennes endelig. 
Forstyrrende anleggsarbeid skal ikke utføres i forbindelse med høst/vinterbeite, vinterbeite og flytting 
av rein inn og ut av området 
 
Det er også satt krav til at alle tiltakene ved Kjølvikelva skal bygges veiløst. 
 
På de vilkår til konsesjonen som NVE har satt  i sin innstilling er Rådmannen positiv til at det gis 
konsesjon til overføring Kjølvikelva til Nevervatnet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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NVEs innstilling – Søknad om overføring av Kjølvikelva i Fauske 

kommune og bygging av Nevervatn kraftverk i Sørfold kommune i 

Nordland 

 

 

 

 

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, mener NVE at fordelene og 

nytten ved overføring av Kjølvikelva og bygging av Nevervatnet kraftverk er større enn skader 

og ulemper for allmenne og private interesser, herunder virkninger av samfunnsmessig 

betydning. Vi mener dermed at kravene i § 8 i vassdragsreguleringsloven og § 25 i 

vannressursloven er oppfylt. NVE anbefaler at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter 

vassdragsreguleringsloven til overføring av Kjølvikelva. NVE anbefaler også at Nevervatn 

Kraft AS får tillatelse etter vannressursloven til bygging og drift av Nevervatnet kraftverk. 

Tillatelsene anbefales gitt på de vilkår som er vedlagt. 
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Sammendrag 

Nevervatn Kraft AS søker om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til å overføre Kjølvikelva til det 

eksisterende magasinet Nevervatnet og etter vannressursloven til å bygge Nevervatnet kraftverk.  

Nevervatnet kraftverk vil nytte et fall på 276 m fra inntaket på kote 387 og kraftverket ved Røyrvatnet 

på kote 117. Kraftverket ligger nedstrøms eksisterende magasin i Nevervatnet. Fra inntaket er det 

planlagt en 490 m lang tunnel og deretter 1420 m med nedgravde rør. Middelvannføringen for 

Neverskarelva, inkludert overføringen av Kjølvikelva, er 1250 l/s og kraftverket er planlagt med en 

maksimal slukeevne på 2400 l/s.  Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,5 MW og gi en produksjon 

på 20,5 GWh et middels år der overføringen utgjør 12,5 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert 

vannføring på en omtrent 2100 m lang strekning av Neverskarelva. Neverskarelva er underlagt dagens 

manøvreringsreglement for Neverskarvatnet og Røyrvatn reguleringsmagasin. Disse magasinene 

utnyttes i dag i Røyrvatnet kraftverk. Det er ikke krav til minstevannføring fra Nevervatnet i dag. 

Overføringen av Kjølvikelva til Nevervatnet vil bidra til en økt produksjon på 2,9 GWh/år i Røyrvatn 

kraftverk.  

Overføringen av Kjølvikelva vil bli etablert med inntak i Kjølvikdalen og skal overføres til eksisterende 

magasin i Nevervatnet. Det skal lages en lav terskel med en høyde på 1 m og lengde på 10 m på kote 

497. Det etableres et inntak i elva der vannet ledes i nedgravde rør over en strekning på 150 m bort til en 

boret tunnel. Boringen skal skje fra Nevervatnet gjennom Kjølvikryggen, og tunellen får en lengde på 

1200 m. Middelvannføringen i Kjølvikelva er 780 l/s og planlagt maksimal slukeevne er 1480 l/s. 
Overføringen av vann berører en elvestrekning på 4700 m. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 
90 l/s i sommersesongen og 40 l/s resten av året. 

Sørfold kommune tilrår en utbygging under forutsetning av at vilkår og krav om avbøtende tiltak som 

er satt i saksutredningen følges opp. Fauske kommune har ikke kommet med uttalelse. Fylkesmannen 

i Nordland har innsigelse til prosjektet med bakgrunn i de negative konsekvensene for reindrift og en 

bekkekløft av regional verdi. Nordland fylkeskommune fraråder at det blir gitt konsesjon til 

Nevervatnet kraftverk. Kraftverket vil gi negative konsekvenser for rødlistede arter, landskap, 

bekkekløfter og flyttleier for rein. Statens vegvesen har ingen merknader til utbyggingen. Direktoratet 

for mineralforvaltning har etter søk i geologiske undersøkelsesdatabaser ingen kommentarer til 

søknaden. Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland mener at en utbygging vil føre til stor 

belastning for friluftslivet i området og at opplevelsesverdien av området vil bli sterkt redusert. Norges 

Jeger- og Fiskeforbund i Nordland mener at en utbygging vil gi negative konsekvenser for landskap, 

friluftsliv og opplevelsen av tilnærmet urørt natur. Stifjell utmarkslag ved Øystein Vedal ytrer sterk 

bekymring for vannforholdene i Stigåga (Kjølvikelva endrer navn til Stigåga før den renner ut i 

Øvervatnet i Fauske) ved en eventuell utbygging, isforholdene i Øvervatn og tap av naturverdier. 

Uttalelsen peker også på forholdet til lokalt eierskap, erverv av grunn og feil/unøyaktigheter i søknaden. 

Sisomar AS er positive til utbyggingen. En overføring av Kjølvikelva til Nevervatnet vil føre til et økt 

tilsig til Straumvasselva som vil sikre vannføringen og vanntilgangen til Sisomar sitt settefiskanlegg. 

Gøran Helgesen har hytte og naust ved Nevervatnet og ser helst at det ikke blir en utbygging av 

Nevervatnet kraftverk. Han kommenterer reguleringshøyder i magasinet opp mot sin eiendom og 

forhold for fisk og gyting i Nevervatnet. 

En utbygging av Nevervatnet kraftverk og overføring av Kjølvikelva vil samlet gi 22,4 GWh ny og 

regulerbar fornybar energi i et gjennomsnittsår. I avveiningen av fordeler og ulemper ved overføringen 

og utbygging av kraftverket har NVE vurdert ulemper for reindrift, naturverdier, landskap og friluftsliv 

opp mot fordelene med bedre utnyttelse av reguleringer og lokal næringsutvikling. NVE mener en 

overføring av Kjølvikelva vil være en stor ulempe for reindrift, men at fordelen med å øke og få en 
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bedre utnyttelse av ny og eksisterende regulert kraft overstiger disse ulempene, og at disse også i 

tilstrekkelig grad kan avbøtes gjennom vilkår. 

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, mener NVE at fordelene og 

nytten ved overføring av Kjølvikelva og bygging av Nevervatnet kraftverk er større enn skader og 

ulemper for allmenne og private interesser, herunder virkninger av samfunnsmessig betydning. Vi 

mener dermed at kravene i § 8 i vassdragsreguleringsloven og § 25 i vannressursloven er oppfylt. 

NVE anbefaler at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til overføring 

av Kjølvikelva. NVE anbefaler også at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vannressursloven til 

bygging og drift av Nevervatnet kraftverk. Tillatelsene anbefales gitt på de vilkår som er vedlagt.  
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Småkraftpakke Sørfold 

NVE har foretatt en felles behandling av 4 søknader om småkraftverk i Sørfold kommune. De respektive 

bakgrunn for vedtak-notatene for de fire søknadene er angitt i tabellen under. Søknadene er i disse 

dokumentene referert til under fellesnavnet Sørfoldpakken. 

       Kraftverk Produksjon 

(omsøkt GWh) 

Produksjon  

(gitt GWh) 

Kostnad 

(kr/GWh) 

Notat/brev 

Kobbskarelva kraftverk 4,3 0 5,0 (søker)* 

7,9 (NVE) 

KSK-notat 

94/2017 

Mørsvikelva kraftverk 5,7 0 3,1 KSK-notat 

95/2017 

Blåmann kraftverk 10 0 6,1 KSK-notat 

36/2017 

Nevervatnet kraftverk 23,4 22,4 4,3 KSK-notat 

97/2017 

Sum 43,4 22,4   

*Søkers kostnad er estimert til 5,0 kr/GWh. NVE sin kostnad er estimert til 7,9 kr/GWh. 

En samlet behandling av sakene er valgt for å gjøre det enklere for NVE å vurdere samlet belastning av 

de konsesjonssøkte tiltakene og gi en mer helhetlig oversikt over fordeler og ulemper for allmenne 

interesser. Samlet høringsutsendelse av sakene gjør det også lettere for høringsparter å vurdere sakene 

opp mot hverandre og gi mer grundige innspill på samlet belastning. 

Under behandling av de 4 søknadene i Sørfoldpakken har NVE vurdert hver enkelt sak for seg og 

vurdert sumvirkningene av eksisterende og nye utbygginger der hvor NVE har funnet dette relevant. 

NVE mener at ulempene ved bygging av Mørsvikelva, Kobbskarelva og Blåmann kraftverk er større enn 

fordelene. Kravet i vannressursloven § 25 er ikke oppfylt for disse sakene, og søknadene fra Norges 

Småkraftverk AS, Kobbskarelva kraftverk (SUS) og Veiski Vannkraft DA avslås. 

NVE anbefaler at det gis tillatelse til Nevervatnet Kraft AS for bygging av Nevervatnet kraftverk og 

overføring av Kjølvikelva til Nevervatnet.  

Samlet vil NVEs positive innstilling gi inntil 22,4 GWh i ny regulert og fornybar energiproduksjon. 

Dette prosjektet vil etter vårt syn ikke ha vesentlige negative virkninger for allmenne interesser med 

unntak av reindrift. 
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Oppsummering av søknaden 

Om søker og søknaden 

Det er ISE Produksjon AS og Statskog Energi AS som har etablert det felleseide selskapet som heter 

Nevervatn kraft AS. Nevervatn kraft AS ble stiftet 28.01.2016.  

A/L Tørfjord Lysverk og A/L Sørsiden Lys og Kraft ble i 1958 slått sammen til ett kraftlag med navnet 

A/L Sørfold Kraftlag. I 2010 vedtok generalforsamlingen at Sørfold Kraftlag skulle registreres som 

samvirkeforetak (SA) med nye vedtekter. Registreringen som samvirkeforetak var ikke en endring i 

selskapsform, men en tilpasning ift. ny lov (Samvirkeloven). Den 16.oktober 2014 fusjonerte Sørfold 

Kraftlag SA med Fauske Lysverk AS og selskapet ISE Produksjon AS ble stiftet. Statskog Energi AS er 

et heleid datterselskap av Statskog SF. Vi viser ellers til omtale om konsesjonsmessige forhold bak i 

dokumentet på s. 37. 

 

Kart 1. Oversiktskart. Røyrvatnet i nord, Nevervatnet sentralt plassert midt på kartet og Stigåga og 

Øvervatnet i sør. 
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Områdebeskrivelse 

Nevervatnet ligger 415 meter over havet i Sørfold kommune i Nordland. Nevervatnet er allerede regulert 

med 2 meter. Manøvreringsreglementet ble fastsatt i 1973 i forbindelse med at Røyrvatn kraftverk fikk 

konsesjon. Vannet er omkranset av en rekke fjell; Østre Rishaugfjellet (847 moh.) i nord, Rismålstuva 

(792 moh.) i sør og Kjølvikdalryggen (868 moh.) mellom Nevervatnet og Kjølvikelva som ligger i 

Fauske kommune. Det er noe vegetasjon langs sidene av Nevervatnet, spesielt på nordsiden av 

Nevervatnet opp mot kote 450 – 500. Vegetasjonen preges av spredt subalpin bjørkeskog med spredte 

myrpartier. Storparten av nedbørfeltet til Nevervatnet er for øvrig snaufjell. Nevervatnet renner ned i et 

lite vann nord for Nevervatnet. I utløpet i nord-enden av det lille vannet er det mye ur med store 

steinblokker på begge sider av dalen. Elva forsvinner i grunnen i store deler av elveleiet fra Nevervatnet 

ned til Røyrvatnet. Elva er synlig i nedre del like før utløpet i Røyrvatnet. Ved utløpet er vegetasjonen 

preget av bjørke- og furuskog.  

Som en del av planene for Nevervatnet kraftverk er det forutsatt å overføre Kjølvikelva fra Kjølvikdalen 

over til Nevervatnet. I nedbørfeltet til Kjølvikelva er det i all hovedsak snaufjell, men noe glissen 

lauvskog og kratt i de lavereliggende delene av feltet. På de flate partiene hvor Kjølvikelva renner, er det 

enkelte partier med myr og løsmasser, og det er grus og stein i elveleiet. Kjølvikelva renner inn i Stigåga 

som renner ut i Øvervatnet i Fauske kommune, se kart 1. 

Utbyggingsplanene 

Det foreligger ett alternativ for utbygging. Det innebærer overføring av Kjølvikelva til Nevervatnet og 

etablering av et inntak og kraftverk i Neverskarelva. Etter befaring av prosjektet endret Nevervatnet 

Kraft AS noe på planene for utbygging. I grove trekk flyttes overføringen fra sin opprinnelige 

plassering. Inntaket for overføringen blir plassert 500 meter lenger ned i Kjølvikelva enn de 

opprinnelige planene og utløpet vil bli plassert lenger vekk fra den eksisterende dammen i Nevervatnet. 

Når inntaket til overføringen flyttes vil en sideelv til Kjølvikelva bli tatt inn i overføringen og 

restvannføringen vil bli noe lavere. Det søkes om langhullsboret overføringstunnel i stedet for sprengt 

tunnel og traseen for jordkabel og anleggsvei er noe endret. Det er endringene som legges til grunn for 

konsesjonsbehandlingen og som blir beskrevet i hovedtabellen under. Disse endringene har vært på 

høring for de som først uttalte seg.  

Hovedtabell 

TILSIG   Hovedalternativ  

Nedbørfelt km2 17,3  

Årlig tilsig til inntaket mill.m3 41,7  

Spesifikk avrenning l/(s∙km2) 76,4  

Middelvannføring m3/s 1,32  

Alminnelig lavvannføring m3/s 0,16  

5-persentil sommer (1/5-30/9)  m3/s 0,13  

5-persentil vinter (1/10-30/4) m3/s 0,10  

Restvannføing m3/s 0,27  

KRAFTVERK     

Inntak moh. 387  

Avløp moh. 117  

Lengde på berørt elvestrekning m 6,3  

Brutto fallhøyde m 276  

Midlere energiekvivalent kWh/m3 0,64  

Slukeevne, maks m3/s 2,4  
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Minste driftsvannføring m3/s 0,12  

Planlagt minstevannføring, sommer m3/s 0,10  

Planlagt minstevannføring, vinter m3/s 0,04  

Tilløpsrør, diameter mm 1000  

Tunnel, tverrsnitt m2 12  

Tilløpsrør/tunnel, lengde m 490/1400  

Overføring, lengde m 1200  

Installert effekt, maks MW 5,5  

Brukstid timer 3700  

    

MAGASIN     

Magasinvolum mill. m3 3  

HRV moh. 417  

LRV moh. 415  

    

PRODUKSJON      

Produksjon, vinter (1/10 - 30/4) GWh 10,1  

Produksjon, sommer (1/5 - 30/9) GWh 13,3  

Produksjon, årlig middel GWh 23,4*  

    

ØKONOMI      

Utbyggingskostnad mill.kr 98,8  

Utbyggingspris kr/kWh 4,2**  

    

 

* Dette inkluderer produksjonsøkningen i eksisterende Røyrvatn kraftverk med 2,9 GWh. Overføringen 

av Kjølvikelva bidrar med 12,5 GWh av produksjonen ** Etter indeksjustering: 4,3 kr/kWh. 

 

Nevervatnet kraftverk, elektriske anlegg 

GENERATOR    
Ytelse MVA 5,9  
Spenning kV 6,6  
    
TRANSFORMATOR    
Ytelse MVA 5,9  
Omsetning kV/kV 6,6/22  
    
NETTILKNYTNING (kraftlinjer/kabler)    
Lengde m 3,3  
Nominell spenning kV 22  
  Jordkabel  

 

  



 
Side 9 

 

 

 

 

Kart 2. Oversiktskart over det planlagt tiltaket.   
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Teknisk plan  

Reguleringer 

Det foreligger en reguleringskonsesjon til Røyrvatn kraftverk med tillatelse til å regulere av Nevervatnet 

med HRV/LRV på 417/415. Nevervatnet kraftverk vil etter avtale med konsesjonær for Røyrvatn 

kraftverk utnytte gjeldende reguleringshøyde på 2 meter i Nevervatnet og vil i denne sammenheng 

forholde seg til gjeldende manøvreringsreglementet. I forbindelse med overdragelse av konsesjoner og 

bruksretter fra Sørfold Kraftlag til ISE (Indre Salten Energi AS) Produksjon Røyrvatn AS, har NVE 

sendt en positiv innstilling med forslag til nytt manøvreringsreglement uten materielle endringer til Olje 

og Energidepartementet (OED). Innstillingen er ikke ferdigbehandlet i OED.  

Overføringer 

Det er planlagt å føre Kjølvikelva over til Nevervatnet. Inntaksstedet for overføringen ligger på kote 

497. Damstedet ligger ytterligere ca. 100 m nedstrøms inntaket. Sperredammen skal forankres i fjell og 

ha en høyde på 1 m og en lengde på omlag 10 m. Det er fjell i hele damfotens lengde. Området ved 

inntaksbassenget er flatt og grunt. Overflatearealet blir omlag 3,4 daa. 

Foran inntaket til overføringen sprenges det ut en kulp for å få gode inntaksforhold med tanke på is og 

luft. Inntaket vil bli utstyrt med inntaksrist og stengeanordning. Fra inntaket skal et overføringsrør på 1,6 

m graves ned over enn strekning på 150 m. Videre skal det bores en overføringstunnel fra Kjølvikdalen 

over til Nevervatnet. Tunnelen blir 1050 m og vil ha en diameter på 1 m. Tunnelmassene som er estimert 

til 2000 m3 skal legges ved påhugget i strandkanten av Nevervatnet. Det vil bli benyttet 

helikoptertransport til arbeidet med overføringen.  

Inntak 

Inntaket til kraftverket er planlagt nedstrøms Nevervatnet. Nedenfor dammen i Nevervatnet er det et lite 

vann på kote 387 som omtales som Vatn 393. I dette vannet etableres det en betongterskel med en 

lengde på 15 m og en høyde på 0,5 m. Inntaket vil ligge på 2 m dybde og bli utstyrt med inntaksrist og 

stengeanordning. Det totale volumet i Vatn 393, som vil fungere som inntaksbasseng, vil bli på ca. 

62000 m3. Overflatearealet vil ikke bli endret.  

Vannvei 

Vannveien er planlagt på østsiden av Neverskarelva. Fra inntaket skal det drives tunnel (12m2) over en 

strekning på 490 m. Tunnelpåhogget er planlagt ved en vertikal bergvegg ca. på kote 350. Fra påhugget 

skal vannveien graves ned over en strekning på 1400 m.  

Kraftstasjon 

Kraftstasjonen er planlagt på sørsiden av Røyrvatnet like vest for en bekk som renner langs planlagt 

vannvei. Terrenget på kraftstasjonsområdet er slakt skrånende og det er fjell i dagen. Det er estimert at et 

område på 500 m2 må ryddes for skog. Utløpet og underetasjen til kraftstasjonen må sprenges ut for å få 

plass til en stasjon med grunnflate på ca. 100 m2. I kraftstasjonen installeres det en peltonturbin med 

effekt på 5,5 MW. Turbinsenteret blir på ca. kote 117. Det installeres en generator med ytelse på ca 5,9 

MVA og generatorspenning på 6000 V. Transformatorene får samme ytelse og omsetning på 6,6/22kV. 

Nettilknytning 

Fra Nevervatnet kraftverk er det planlagt en ca. 3300 m, 22 kV jordkabel frem til ISE Produksjons 22 

kV nett ved Røyrvatn kraftverk. Kabelen tilkobles nettet her via en 22 kV koblingskiosk med måling og 

vern for anlegget. Nødvendig teknisk kabeltverrsnitt er beregnet til 150 mm2. Beregning av økonomisk 

tverrsnitt vil bli gjort dersom det blir gitt konsesjon. Nordlandsnett har søkt konsesjon på ny 132 kV-

linje mellom Stigfjell og Salten transformatorstasjon. 132 kV-linjen vil passere ca. 350 meter øst for 

Nevervatn kraftstasjon (øst for og parallelt med eksisterende 420 kV-linje). Nordlandsnett har i sin 
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konsesjonssøknad nevnt samarbeid med Nevervatn kraftverk om anleggsvei etc. langs den nye 132-kV-

traseen, og hvis mulig ønskes derfor jordkabelen fra Nevervatn kraftverk lagt ned i samme trasé for å 

redusere de samlede naturinngrep i anleggsfasen, redusere arealet/ størrelsen på ryddebeltet i driftsfasen 

samt redusere det totale klausulerte areal. Eksakt plassering i forhold til 132- og 420 kV-linjene avklares 

med hhv. Nordlandsnett og Statnett. Fra Nevervatnet kraftverk planlegges derfor kabelen ført i bakken 

ca. 350 meter fram til traseen for ny 132 kV-linje, krysser Einarholelva og følger deretter parallelt med 

den nye 132 kV-linja ca. 2 km fram til en tenkt linje i forlengelsen av dam Røyrvatn. Herfra føres 

kabelen ned mot østre ende av dam Røyrvatn, krysser nedstrøms dam Røyrvatn og følger eksisterende 

trasé for atkomst til dam Røyrvatn helt ned til Røyrvatn kraftverk. Ved kryssing av elver, herunder 

Einarholelva og elveløpet nedstrøms dam Røyrvatn, vil det støpes inn trekkerør i kulvert for å sikre 

kabelen mot skade. Kulverten dekkes til med steinmasser. 

Veier 

Det er planlagt å oppgradere den 750 m lange ATV-veien opp til inntaksdammen til Røyrvatn kraftverk. 

Rett nedstrøms dammen på Røyrvatnet er det planlagt en 20 m lang bru med en bredde på 4 m over 

Røyrvasselva. Videre planlegges det en midlertidig anleggsvei langs østsiden av Røyrvatnet opp til 

påhugget. Den midlertidige veien har en lengde på om lag 3500 m.   

Massetak og deponi 

Ved boring av overføringstunnelen er det estimert at det vil bli behov for å deponere 2000 m3 masse. 

Massene skal deponeres ved i strandkanten ved Nevervatnet. Det er også behov for et deponi ved 

tilløpstunnelen. Størrelsen på deponiet vil bli på om lag 1 dekar med om lag 10600 m3 masse.  

Arealbruk 

Inngrep 
Midlertidig 

arealbehov(daa) 

Permanent 

arealbehov (daa) 
Merknader 

Reguleringsmagasin 0 0 Allerede eksisterende 

Overføring 0 0 Se riggområde 

Inntaksområde 1,5 1,5 0,5 daa er nytt oppdemt areal 

Rørgate 28,4 0 1420 m i grøft 

Riggområde 2 0 I forbindelse med overføringstunnel og 

tilløpstunnel 

Oppgradering ATV-vei 5,3 2,3  

Ny ATV-vei, perm. 28,7 12,3  

Kraftstasjonsområde 0,5 0,5 Kraftstasjonen 100 m2 

Massetak/deponi ca. 1  ca. 1 I forbindelse med overføringstunnel og 

tilløpstunnel 

Nettilknytning 3,2 0 Jordkabel 

Totalt 70,6 17,6  
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Eiendomsforhold 

Fallrettighetene er ikke tidligere konsedert. Det er gjort avtaler med alle berørte rettighetshavere til både 

de fallrettighetene og arealene som er nødvendige for å bygge Nevervatnet kraftverk. 

Konsulentselskapet Sweco har på oppdrag av søker gjort utregninger av kraftgrunnlaget både i forhold 

til industrikonsesjonsloven (ikl) og til vassdragsreguleringsloven. Overføringen av Kjølvikelva er 

innkalkulert i disse beregningene. Økningen av kraftgrunnlaget ligger godt under 4000 naturhestekrefter. 

Det er dermed ikke behov for konsesjon etter ikl for Nevervatnet kraftverk.   

Forholdet til offentlige planer 

Kommuneplan 

Prosjektområdet knyttet til Nevervatnet og Røyrvatnet ligger i Sørfold kommune, mens inntaksområdet i 

Kjølvikdalen er i Fauske kommune. Områdene rundt Nevervatnet og Røyrvatnet inngår i områder avsatt 

til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i Sørfold kommunes arealplan. 

 

Kommunen har vedtatt en Energi- og klimaplan for 2011-2014 som har fokus på mål og tiltak for det 
som kan gjennomføres innenfor kommunens handlingsrom, særlig innenfor kommunal virksomhet. Det 
er ingen føringer i denne planen for småkraftverk. 
 
Kjølvikdalen ligger i Fauske kommune og området er regulert til LNF-formål.  
 

Fylkesvise planer for småkraftverk 

Fylkestinget i Nordland fylkeskommune vedtok i 2012 «Regional plan for små vannkraftverk i 

Nordland». Planen er et verktøy for å bidra til å effektivisere saksbehandlingen for berørte instanser. 

Planen skal kunne styrke mulighetene til å gjøre en helhetlig vurdering av konsesjonssøknader og gjøre 

prosessen mer forutsigbar for utbyggere og samfunnet for øvrig. I planen er det lagt til grunn ulike 

vurderingskriterier for tema som reindrift, landskap, friluftsliv, fiske og urørthet. Dette blir da vurdert 

opp mot samfunnsnytten. Nevervatnet kraftverk er vurdert av fylkeskommunen til havne i gult 

prioriteringsnivå: prioritert med strenge betingelser. Kategorien er svært restriktiv og utbygging kan 

tillates dersom avbøtende tiltak opprettholder viktige miljøverdier på dagens nivå, og det er dokumentert 

at utbyggingen har stor samfunnsnytte.  

Høring og distriktsbehandling 

Søknaden er behandlet etter § 6 i vassdragsreguleringsloven og kapittel 3 i vannressursloven. Den er 

kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. I tillegg har søknaden vært sendt lokale myndigheter og 

interesseorganisasjoner, samt berørte parter for uttalelse. NVE var på befaring i området den 30.08.2016 

sammen med representanter for søkeren, kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen, FNF og 

reinbeitedistriktet. Høringsuttalelsene har vært forelagt søkeren for kommentar. 

NVE refererer kun hovedkonklusjonene fra uttalelsene her. Fullstendige uttalelser er tilgjengelige via 

offentlig postjournal og/eller NVEs nettsider NVE har mottatt følgende kommentarer til søknaden: 

 

Sørfold kommune tilrår en utbygging under forutsetning av at vilkår og krav om avbøtende tiltak som 

er satt i saksutredningen følges opp. Det omfatter at det skal holdes en løpende dialog med 

reindriftsnæringa før og under en anleggsperiode slik at næringens interesser blir ivaretatt, kulturminner 

skal ikke berøres, turbinen skal støydempes og det etableres gjerde runde inntaksområdet i Kjølvikelva i 

samråde med reindriftsnæringa.  

Fylkesmannen i Nordland har innsigelse til prosjektet med bakgrunn i de negative konsekvensene for 

reindrift og en bekkekløft av regional verdi. 
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Nordland fylkeskommune fraråder at det blir gitt konsesjon til Nevervatnet kraftverk. Kraftverket vil 

gi negative konsekvenser for rødlistede arter, snaufjell, bekkekløfter og flyttleier for rein.  

 

Statens vegvesen har ingen merknader til utbyggingen. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har etter søk i geologiske undersøkelsesdatabaser ingen 

kommentarer til søknaden. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland mener at en utbygging vil føre til stor belastning for 

friluftslivet i området og at opplevelsesverdien av området vil bli sterkt redusert.  

 

Norges Jeger- og Fiskeforbund i Nordland mener at en utbygging vil gi negative konsekvenser for 

landskap, friluftsliv og opplevelsen av tilnærmet urørt natur. Jeger- og fiskeforbundet mener at de 

positive fordelene ikke kan veie opp for de negative ulempene.  

 

Stifjell utmarkslag ved Øystein Vedal ytrer bekymring for vannforholdene i Stigåga ved en eventuell 

utbygging. Dette gjelder særlig i forbindelse med isforholdene i Øvervatn, men også tap av naturverdier. 

Utmarkslaget vil at det skal settes i verk tiltak som permanent kai og traktorvei som skal lette og sikre 

tilgangen til Solvik-Engan-Stifjell. Uttalelsen peker også på forholdet til lokalt eierskap, erverv av grunn 

og feil/unøyaktigheter i søknaden.  

 

Sisomar AS er positive til utbyggingen. En overføring av Kjølvikelva til Nevervatnet til føre til et økt 

tilsig til Straumvasselva og vil bidra til å sikre vannføringen og vanntilgangen til Sisomar sitt 

settefiskanlegg.   

 

Gøran Helgesen har hytte og naust ved Nevervatnet og ser helst at det ikke blir en utbygging av 

Nevervatnet kraftverk. Han kommenterer reguleringshøyder i magasinet opp mot sin eiendom og 

forholdet for fisk og gyting i Nevervatnet. 

 

Søkers svar på høringsuttalelsene til konsesjonssøknaden (de punktene der søker skriver «ingen 

kommentar», er utelatt fra det som er referert under): 

 

«Fylkesmannen i Nordland 

Søkers kommentar: Plasseringen av inntaksdam og –demning havner innenfor det området som 

Fylkesmannen anmerker som oppsamlingsområde. Søker har utredet en annen plassering av 

inntaket som fremmes som en planendringssøknad til NVE. NVE vil sende denne 

planendringssøknaden formelt sett ut på høring, men planendringsforslaget vedlegges også her. 

Det nye inntaksstedet ligger ca. 500 m nedstrøms opprinnelig omsøkt inntak/damsted. 

Damstedet ligger ytterligere ca. 100 m nedstrøms inntaket. Sperredammen forutsettes å bygge 1 

m i høyden, og lengden blir ca. 10 m. Høyde og lengde er redusert med henholdsvis 2 m og 5 m i 

forhold til tidligere konsesesjonssøkte alternativ. Det er fjell i hele damfotens lengde. Området 

ved inntaksbassenget er flatt og grunt. Overflatearealet blir ca. 3,4 da, omtrent det samme som i 

dag. Foran inntaket sprenges en kulp for å få gode inntaksforhold med tanke på is og luft. 

Inntaket vil bli utstyrt med inntaksrist og stengeanordning. Mellom inntaksbasseng og påhugg 

for overføringstunnel legges det nedgravd rør. Det vises til Figur 1: Oversiktskart, opprinnelig 

omsøkt løsning og ny løsning. Tiltaket vil fremdeles medføre negativ konsekvens for reindriften, 

spesielt i anleggsfasen, men vil ikke påvirke retten til å flytte rein, hverken midlertidig eller 

permanent. Dette understøttes også av vedlagte notat fra tidligere reindriftsagronom i området, 

Harald Rundhaug. Nedstrøms inntaksdammen vil det bli redusert vannføring ift dagens 

situasjon, og dette vil kunne gjøre det lettere for reinen å krysse Kjølvikelva, spesielt i smelte-

/flomperioder. 
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Søker er enig i at den opprinnelig omsøkte løsningen kan medføre problemer for reinens trekk 

opp og ned Kjølvikdalryggen. Søker har derfor utredet en annen løsning for overføring av 

vannet som fremmes som en planendringssøknad til NVE. NVE vil sende denne 

planendringssøknaden formelt sett ut på høring, men planendringsforslaget vedlegges også her. 

Alternativ løsning innebærer styrt boring av overføringstunnel hele strekningen fra Nevervatnet 

og til nær inntaket i Kjølvikdalen. De øverste ca. 150 m av overføringen forutsettes utført som 

nedgravd rør med diameter ca. 1,6 m. Deretter bores ca. 1050 m tunnel med diameter ca. 1,0 m. 

Tunnelmasser, ca. 2.000 m3, legges ved påhugg ved/ i strandkanten ved Nevervatnet. 

Helikoptertransport vil bli benyttet. Alternativet anses å være driftsmessig bedre enn tidligere 

omsøkt alternativ da det mellom de alternative damstedene er rolige partier i elva/ lite fall slik 

at isen er mer stabil og at eventuell sarr ikke vil være noe problem. Alternativet vil fullstendig 

eliminere faren for ising og vil ikke påvirke reinens muligheter for vandring opp og ned 

Kjølvikdalryggen eller langs Nevervatnet. 

 

Innledningsvis påpekes det at utstrekningen av usikker is som oftest baseres på lokalkunnskap. 

Søker driver i dag Røyrvatn kraftverk og besitter derfor lokalkunnskap om isforholdene både i 

Nevervatn, Røyrvatn og Straumvatn. Både Nevervatnet, Røyrvatnet og Straumvatnet er i dag 

merket som magasin med varierende vannstand og oppsprukket is langs land (kilde: 

www.iskart.no). Søkers alternative løsning for overføring, vil medføre usikker is i forbindelse 

med utløpet i Nevervatn. Snøsmelting i Kjølvikdalen og dermed overføring av vann fra 

Kjølvikdalen til Nevervatnet vil skje senere enn rundt Nevervatnet. I følge tidligere 

reindriftsagronom Harald Rundhaug, jf vedlagte notat, vil snøsmelting i Kjølvikdalen i et 

normalår skje etter at reinen er flyttet vest- og nordover og da vil reinen ikke bli påvirket av 

overføringen. Det naturlige utløpet av Neverskarelva ved «Kvalnesodden» i Røyrvatnet gir i dag 

fare for usikker is rundt utløpet, jf Figur 2: Eksisterende områder med usikker is Røyrvatn 

(kilde: www.iskart.no). Etter utbyggingen vil det, så lenge kraftstasjonen er i drift, være slik at 

vannet vil bli utnyttet i kraftstasjonen. Da vil det eksisterende området med usikker is bli 

«erstattet» av usikker is i forbindelse med utløpet fra kraftstasjonen. Arealet med usikker is på 

Røyrvatnet i forbindelse med utløpet fra kraftstasjonen vil bli større enn eksisterende område 

med usikker is ved utløpet av Neverskarelva. Det anmerkes for øvrig at utløpet av 

Einarskarelva, like øst for planlagt kraftstasjon, også skaper et naturlig område med fare for 

usikker is, jf Figur 3: Antatt usikker is ved utløp kraftstasjon og utløp Einarskarelva. Området 

med usikker is oppstrøms dammen i Røyrvatn vil sannsynligvis ikke endres om følge av økt tilsig. 

 

Vatn 393 er i sin helhet i dag definert som et vatn med svekket is. Elvestrekningen mellom dam 

Nevervatn og Vatn 393 er definert som elvestrekning med øket vannføring eller fare for 

plutselige overløp (kilde: www.iskart.no). Når vannet slippes fra Nevervatnet til Vatn 393 på 

vinterstid beveger det seg under snøen som legger seg i slukta nedstrøms dam Nevervatn. Økte 

vannmengder vil etter utbyggers syn ikke endre på dette. Når det ikke ligger snø nedstrøms dam 

Nevervatn vil økt tilsig kunne representere en økt hindring for reinens trekk/ vandring på tvers 

av vannveien mellom Nevervatn og Vatn 393. Som kompenserende tiltak kan det etableres en 

bro over slukta nedstrøms dam Nevervatn som reinen kan gå over, jf rød ring på Figur 4: Dam 

Nevervatn med snø i slukta. Broen utformes slik at den glir mest mulig inn i eksisterende 

omgivelser, men vil i noen grad medføre et økt «visuelt inngrep» i naturen og redusere 

opplevelsen av urørt natur. Søker vil også påpeke at det i forbindelse med byggingen av 

Nevervatn kraftverk er nødvendig å skifte ut eksisterende manuelt betjente luke i dam Nevervatn 

med en fjernstyrt luke. Dette vil redusere ferdselen inn til Nevervatnet og dermed også redusere 

forstyrrelsene for reinen. 

http://www.iskart.no/
http://www.iskart.no/
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Etablering/ bygging av rørgate, midlertidig anleggsvei og strømkabel vil uunngåelig gi tap av 

beiteland og påvirke flytt- og trekkleier negativt i anleggsperioden. Når anleggsperioden er 

over, vil naturen gradvis reetablere seg og tapt beiteland vil dermed være tidsbegrenset. 

Det fins ikke noe alternativ til nedgravd rørgate fra Vatn 393 til kraftstasjonen. Ifm 

anleggsarbeidet vil det vektlegges å berøre minst mulig terreng. Videre kan det samarbeides 

med reinbeitedistriktet ift beste tidsrom å utføre arbeidet i. Midlertidig anleggsvei omtales 

ytterligere i punktet nedenfor. Strømkabel er planlagt nedlagt i bakken ifm etablering av 

midlertidig anleggsvei. Dersom anleggsvei ikke blir etablert, kan man fortsatt legge kabelen i 

bakken men man kan også velge en løsning med sjøkabel i Røyrvatnet. 

 

Den opprinnelig omsøkte traseen for anleggsvei var lagt langs eksisterende kraftlinjetrase. På 

NVE-befaringen ble imidlertid en trasé som mer eller mindre følger Røyrvatnets østre bredd 

fremlagt og befart. Salten Friluftsråd har i sin friluftskartlegging vurdert områdene rundt hele 

Røyrvatnet til å være et «svært viktig utfartsområde». Kartleggingen beskriver at dette er et 

«Svært mye brukt område, både uorganisert / organisert sommer som vinter. Ski, fotturer, jakt, 

padling, fisking, bærplukking, undervisning». Dette betyr at området rundt Røyrvatn allerede i 

dag har store «forstyrrelser» i form av friluftsaktiviteter. Det vises i denne sammenheng til 

FSJFFs og FNFs høringsuttalelser samt til vedlagte utskrift fra Miljødirektoratets Naturbase 

som beskriver området (Id nr FK00000498). En midlertidig anleggsvei vil kunne gi mulighet for 

økt utfart i området rundt Røyrvatn. En midlertidig anleggsvei vil imidlertid kunne 

adgangsbegrenses og merkes slik at økt «utenforstående ferdsel» som følge av anleggsveien 

motvirkes. En løsning med å legge anleggsveien under HRV (høyeste regulerte vannstand) på 

Røyrvatn er vurdert og forkastet siden dette ikke vil gi mindre utfart og påvirke fiskemulighetene 

fra land negativt. I tillegg vil en slik vei kunne være problematisk å bruke spesielt i 

flomsituasjoner. Midlertidig anleggsvei kan kuttes helt ut ved å frakte materiell og personell på 

lekter/ båt over Røyrvatnet. En slik alternativ løsning betinger etablering av kai både ved 

eksisterende dam Røyrvatn og ved Nevervatn kraftstasjon og vil være en dyrere løsning enn den 

omsøkte. Transport over vann vil gi økt risiko for, og økte konsekvenser ved, forurensning i 

nedbørsområdet til Straumen vannverk. Alternativ løsning vil også gi økt bruk (i perioder 

daglig) av helikopter som vil gi forstyrrelser over et større område enn transport via midlertidig 

anleggsvei vil gjøre. Gjennomføringen av anleggsarbeidene og dermed forstyrrelsene i området 

vil antakelig også ta lengre tid ved alternativ løsning enn ved den omsøkte. I dette området har 

Nordlandsnett søkt konsesjon på ny 132 kV linje mellom Stigfjell og Salten 

Transformatorstasjon. Nordlandsnett vil i den sammenheng etablere anleggsvei. Etableringen 

av midlertidig anleggsvei til Nevervatn kraftverk er tenkt koordinert med behovet Nordlandsnett 

har for anleggsvei. En slik koordinering vil redusere den samlede belastningen for reindriften. 

Dersom Nevervatn Kraft AS og Nordlandsnett oppnår en slik koordinering kan det også være 

aktuelt å tilby reindriftsnæringen helt eller delvis dekning av flytting av rein samt foring av 

reinen. Det er dermed søkers vurdering at alternativ løsning for Nevervatn kraftverk med 

transport over Røyrvatn samlet sett vil gi en betydelig økt belastning for reindriften enn ved en 

koordinert etablering og bruk av midlertidig anleggsvei både ifm bygging av kraftverket og ifm 

Nordlandsnetts bygging av kraftlinje. Søker presiserer at anleggsveien er midlertidig. Etter 

ferdig utbygd kraftstasjon (og kraftlinje hvis disse kan koordineres) vil anleggsveien bli fjernet i 

sin helhet og traseen vil gro igjen. Avslutningsvis opplyses det om at søker og Nordlandsnett 

forgjeves har forsøkt gjentatte ganger å få til et møte med reinbeitedistriktet for å diskutere 

hvordan en eventuell bygging av kraftverk og kraftlinje kan gjennomføres med minst mulig 

ulempe for reindriften og hvilke konkrete avbøtende tiltak som er mest aktuelle/ ønskelige. Søker 
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har allikevel pekt på noen mulige kompenserende tiltak og er innstilt på å involvere 

reindriftsnæringen i planlegging av utbyggingen dersom det blir gitt konsesjon. 

 

Sørfold kommune 

Sørfold kommune har tilrådd at det gis konsesjon som omsøkt til Nevervatn kraftverk. 

Tilrådningen er gitt under forutsetning av at avbøtende tiltak gjennomføres. 

Kommunen har spesifikt nevnt at det bør settes krav om følgende avbøtende tiltak: 

1. Det holdes løpende dialog med reindriftsnæringa i før oppstart og gjennom hele 

anleggsperioden for å sikre at deres interesser blir ivaretatt. 

Søkers kommentar: Reindriftsnæringa vil bli invitert til planleggingsmøter for å tilpasse 

anleggsarbeidet i størst mulig grad til de behov reindriftsnæringen har. 

 

2. Fylkeskommunen/ sametinget kontaktes slik at registrerte kulturminner ikke berøres.  

 

Søkers kommentar: Nordland fylkeskommune og Sametinget som har delegert 

myndighet kulturminnesaker vil konsulteres i forbindelse med 

planleggingen/prosjekteringen av kraftverket slik at både registrerte og ikke-registrerte 

kulturminner blir ivaretatt. Dette er også noe NVE tar inn som vilkår i en eventuell 

vassdragskonsesjon. 

 

3. Turbinen støydempes. 

 

Søkers kommentar: Utbygger vil søke å etablere skjermet utløp fra turbinen og etablere 

ventilasjonsrister inn mot terrenget (ikke ut mot Røyrvatnet) for å dempe støyen mest 

mulig. 

 

4. Etablering av gjerde rundt inntaksområde i Kjølvikelva i samråd med reindriftsnæringa. 
 
Søkers kommentar: Behovet for et slikt tiltak er antakelig ikke lenger til stede, gitt 
utforming av nytt inntaksområde. Dersom reindriften allikevel skulle ønske et slikt 
gjerde, vil søker medta dette som kompenserende tiltak. 

 
I tillegg har Sørfold kommune følgende kommentarer: 

1. Kjølvikelva i Fauske kommune overføres til Nevervatnet som vil øke tilsiget i vassdraget 
noe, som vil sikre vannforsyning/ minstevannføring i Straumenvassdraget. 
 
Søkers kommentar: Sikrere vannforsyning til Sørfold kommune samt større sikkerhet 
mot at vannføringen i Straumelva kommer under minstevannføringskravet til Sisomar 
AS, vurderes som en av prosjektets positive effekter for lokalsamfunnet. Overholdelse av 
minstevannføringskravet til Sisomar AS vil også ha positiv effekt for laksevandringen 
opp Straumvasselva. 

 
2. Nevervatnet ligger i nedbørsfeltet til Straumen vannverk. Dette medfør at utbygger må 

være særlig aktsom med utslipp av uønsket materiale som kan påvirke vannkvaliteten. 
 
Søkers kommentar: Utbygger vil etablere gode rutiner og kontroller i forhold til miljø. 
Forholdet til Sørfold kommunes drikkevannskilde vil bli behandlet i risiko- og 
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sårbarhetsanalyser og nødvendige krav, tiltak og rutiner vil bli innarbeidet i detaljplan 
for miljø og landskap. Detaljplan for miljø og landskap vil oversendes Sørfold kommune 
for uttalelse før planen sendes NVE for godkjenning. Anleggstrafikk direkte i 
vannkilden, jf alternativene med midlertidig anleggsvei over Røyrvatnet eller under 
HRV, vurderes også som mindre sikkert ift Sørfold kommunes drikkevannskilde enn 
alternativet med anleggsvei på land. 

 
 
Stifjell utmarkslag 
Stifjell utmarkslag, som representerer 2 av 30 grunneiere som berøres av fraføringen av vann 

fra Kjølvikelva, har uttalelser knyttet til følgende forhold: 

 

1. Minstevannføring i Kjølvikelva/ endrede isforhold i Øvervatn. Stifjell utmarkslag er usikker 

på om alt vann skal overføres eller om det skal slippes vann forbi demningen. Videre er 

utmarkslaget bekymret for hva reduksjonen av ferskvannstilsiget til Øvervatn har å si for 

isen på Øvervatn. 

 

Søkers kommentar: 

a) I konsesjonssøknaden står det at det søkes om en minstevannføring nedenfor inntaket i 

Kjølvikelva på 0,04 m3/ s på vinteren og 0,09 m3/ s på sommeren. De er disse 

størrelsene som gjelder, og det er ingen planer om å tørrlegge Kjølvikelva. Også i 
referatet fra informasjonsmøtet 9.aug 2012 er det redegjort for at det hele tiden har 
vært intensjoner om å slippe minstevannføring forbi inntaket i Kjølvikelva. 

b) Fraføringen av vann fra Kjølvikelva representerer en svært liten andel av det totale 
tilsiget som drenerer til Øvervatn. Sulitjelmavassdraget (vassdragsnummer 164.Z) med 
fratrekk av Nedrevatnet vassdragsnummer 164.A), har et areal på 997 km2 og et tilsig 
på 1 468 mill m3/ år som i sin helhet drenerer til Øvervatn. Stigåga sidenedbørsfelt 
(vassdragsnummer 164.B2Z) med fratrekk av Blåfjellvatnet (vassdragsnummer 
164.B2D) som allerede er overført til Siso kraftverk, har et areal på 15 km2

 og et tilsig 
på 35 mill m3/ år. Totalt tilsig til (inkludert planlagt minstevannføring forbi) demningen 
som er tenkt etablert i Kjølvikelva er 24,3 mill m3/ år. Uten å ta hensyn til 
minstevannføringen utgjør dette reduksjonen i tilsig av ferskvann til Øvervatn. 

c) Reduksjonen av ferskvannstilsig til Øvervatn blir dermed i underkant av 1,7 %. Det er 

søkers oppfatning at denne reduksjonen ikke vil føre til endre isforhold i Øvervatn og at 

sesongvariasjoner i været i så måte vil bidra sterkere til variasjoner i isforholdene. 

 

2. Fløting av tømmer. Stifjell utmarkslag henviser til tidligere praksis med fløting av tømmer 

og mener tap av denne muligheten må kompenseres ved etablering av traktorvei og kai. 

 

Søkers kommentar: Søker er av den formening at de «kravene» utmarkslaget argumenterer 

for, ikke står i stil med ulempene de påføres. Tømmerfløting er i dag så ressurs- og 

kostnadskrevende at dette lengre ikke er lønnsomt. Tømmerfløting er en driftsform som 

skogbruket på landsbasis forlot for ca. 50 år siden. 

 

3. Tap av naturverdier. Utmarkslaget nevner her;  

a) lyden fra fossen fra Stielva,  

b) konsekvensene for fisken i Øvervatnet ved at ferskvannstilførselen minker 

c) usikkerhet knyttet til vannføring og økt minstevannsføring samt  
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d) kompensasjon for økt tap av elg som følge av usikker is. 

 

Søkers kommentar: Bygging av Nevervatn kraftverk vil redusere vannføringen i fossen fra 

Stielva, men med minstevannføringen sikres det at det fortsatt vil være vann og lyd fra 

fossen. Reduksjonen i ferskvanntilførelsen som er redegjort for ovenfor, gjør at søker mener 

det ikke er sannsynlig at fisken i Øvervatnet blir påvirket og at fiske i nærheten av fossen fra 

Stielva kan fortsette som før også etter bygging av kraftverket. Det samme gjelder elgens 

trekk over isen på Øvervatnet. 

 

4. Lokalt eierskap. Utmarkslaget ønsker forsikringer om at kraftressursene ikke skal selges ut, 

og at verdien av overført vann skal godtgjøres fallrettighetshaverne fullt ut. 

 

Søkers kommentar: Hverken søker eller NVE kan gi lovnader om at eierskapet til 

Nevervatn kraftverk ikke kan skifte eier en gang i framtiden. Søker har imidlertid som 

intensjon å eie og drive Nevervatn. Det er inngått intensjonsavtaler med samtlige av de 

berørte fallrettighetshavere, også de to som representerer Stifjell utmarkslag, hvor 

prinsippene for godtgjøring av fallrettighetseierne er beskrevet. Dersom kraftverket blir 

realisert vil selvsagt de inngåtte avtaler bli overholdt. 

 

5. Erverv av grunn ved inntak. Utmarkslaget påpeker grunneierne ifm inntaket må få 

godtgjørelse. 

 

Søkers kommentar: I de inngåtte intensjonsavtaler med samtlige av de berørte 

fallrettighetshavere er det medtatt slik godtgjørelse. 

 

Norges Jeger- og Fiskeforbund i Nordland: 

Hovedkonklusjonen til NJFF er at friluftsopplevelsen vil forringes ved realisering av Nevervatn 

kraftverk. 

Søkers kommentar: Søker mener forringelsen av friluftsopplevelsen vil være liten siden 

konstruksjonene for en stor del er nedgravd/ skjult og fordi konstruksjoner på/ over bakken vil 

være skjult av vegetasjon. Samtidig erkjenner søker at kraftutbygging har negativ innvirkning 

for eksempel på opplevelsen av urørthet. 

 
FNF Nordland: 
Søkers kommentar: Jf. vår kommentar til NJFFs uttalelse ovenfor. 
 
Nordland fylkeskommune: 

1. Det slippes en minstevannføring som kan opprettholde verdiene i bekkekløften i 

Kjølvikelva. 

 

Søkers kommentar: Det er søkers oppfatning at planlagt/ omsøkt minstevannføring samt 

 gjenværende tilsig nedstrøms overføringen/ inntaket vil vareta dette. 

 

2. Det gjennomføres tiltak som sikrer at fossekall fremdeles kan benytte elva som 

leveområde. 

 

Søkers kommentar: Søker vil søke råd fra relevant faglig hold om tiltak som kan sikre at 

fossekallen fremdeles kan benytte Kjølvikelva som leveområde. 
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3. Tiltaket ikke fører til hindringer i reinens flyttleier i området. 

 

Søkers kommentar: Jf. vår kommentar til Fylkesmannens uttalelse ovenfor. 

 

4. Tiltak i snaufjellet har en landskapsmessig tilpasning. 

 

Søkers kommentar: Det vil legges vekt på å utforme konstruksjoner slik at de i størst 

mulig grad tilpasses landskapet. 

5. Det gjennomføres tiltak som sikrer opp- og nedgang av ål uten at den blir skadet forbi 

Røyrvatn kraftverk. 

 

Søkers kommentar: Tiltakene ifm bygging av Nevervatn kraftverk vil ikke berøre 

Røyrvatn kraftverk på noen annen måte enn at tilsiget øker og forholdene for ålen vil 

være uendret. 

 

6. Det stilles krav om minstevannføring i Neverskarelva. 

 

Søkers kommentar: I søknadsfasen ble det avklart med NVE at Nevervatn kraftverk 

skulle bygge på eksisterende konsesjon gitt til Røyrvatn kraftverk, og denne inkluderer 

ikke minstevannslipp fra Nevervatn.» 

Tilleggsopplysninger 

Etter befaring justerte Nevervatnet Kraft AS prosjektet og en planendring ble sendt ut på begrenset 

høring den 14.12.16. Den begrensede høringen omfattet de som skrev uttalelser ved den offentlige 

høringen. NVE fikk følgende uttalelser til endringssøknaden:  

Fylkesmannen i Nordland mener at forslagene til endret utbyggingsløsning ikke er tilstrekkelige til å 

trekke innsigelsen og opprettholder derfor innsigelsen til prosjektet. De negative konsekvensene for 

reindrift fortsatt er for store til å kunne aksepteres.  

Nordland fylkeskommune opprettholder å fraråde en utbygging av Nevervatnet kraftverk. 

Statens vegvesen har ingen kommentar til endringssøknaden. 

Gøran Helgesen har sendt inn tilsvarende uttalelse som til konsesjonssøknaden.  

Øystein Veland og Kjellaug Strøm viser til Stifjell utmarkslag sin uttalelse til konsesjonssøknaden og 

mener i tillegg at forslaget til minstevannføring er for lav. De kommenterer den justerte plasseringen av 

inntaket som er presentert i endringssøknaden og viser til at det vil bli mindre restvannføring i Stigåga. 

Dette vil gi mindre vannføring i elven uten at søker har justert minstevannføringen i Stigåga. Veland og 

Strøm hevder at endringen er et brudd på de lovnader som er gitt for å få grunneierne i Stifjell til å 

underskrive en intensjonsavtale med tanke på å avgi fallrettighetene for vassdraget. De ber om at 

minstevannføringen blir høyere enn det som er foreslått. Videre krever de at det blir gjort en grundig 

vurdering av isforholdene på Øvervatnet av en faginstans.  

Søkers svar på høringsuttalelsene til planendringssøknaden (de punktene der søker skriver «ingen 

kommentar», er utelatt fra det som er referert under): 

 

«Fylkesmannen i Nordland:  

1. Anleggsperioden. Fylkesmannen mener at sikring av reindriftas rett til å flytte med rein 

ikke er dokumentert.  
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Søkers kommentar: Søker har foreslått at utbyggerne i området (Nevervatn Kraft, 

Nordlandsnett og Statnett) kan samarbeide om helt eller delvis dekning av en 

foringsløsning for reinen, slik at behovet for flytting i anleggsperioden blir eliminert. 

Dette er ikke kommentert av Fylkesmannen, og dermed heller ikke avvist.  

 

2. Driftsperioden. Fylkesmannen mener at sikring av reindriftas rett til å flytte med rein 

ikke er dokumentert.  

Søkers kommentar: Søker har tidligere vedlagt en uttalelse fra tidligere 

reindriftsagronom om at reindriftens rett til flytting ikke vil bli påvirket i kraftverkets 

driftsperiode. Dette er ikke nevnt/hensyntatt av Fylkesmannen. Det følger også av vårt 

svar lenger ned, at vi mener at flytting av rein blir lettere etter utbygging enn før 

utbygging.  

 

3. Hvilken påvirkning inntaksdemning og inntaksbasseng i Kjølvikdalen vil ha på flytt- og 

trekkleier som leder inn og ut av oppsamlingsområdet i Kjølvikdalen.  

 

Søkers kommentar: Plasseringen av inntaksdam og –demning havner innenfor det 

området som Fylkesmannen anmerker som oppsamlingsområde. Søker har derfor 

foreslått en annen plassering av inntaket i en planendringssøknad til NVE. 

Fylkesmannen påpeker at den nye løsningen til en viss grad vil redusere de negative 

konsekvensene for reindriften, men problematiserer skjønnsmessig rundt isforholdene 

nedstrøms dammen. Klimaendringenes betydning for isforholdene i inntaksområdet er 

selvsagt vanskelig/umulig å forutsi, men denne usikkerheten vil bero uendret ift bygging 

av inntaksdam eller ikke. Om klimaendringene skal tillegges vekt, mener søker at det 

heller taler for bygging av vannkraftverk siden ren vannkraft kan erstatte mer 

forurensende kraftproduksjon. Søker mener videre at inntaket i seg selv vil ha dempende 

virkning på vannføringsvariasjonene i Kjølvikelva og at dette vil føre til redusert 

vannføring nedstrøms dammen. Redusert vannføring betyr mindre 

strømninger/turbulens i vannet og dermed at isforholdene vil være mer stabile med en 

demning enn uten.  

Etter søkers vurdering vil bedrede isforhold også medføre at reinens fluktrute ved 

rovdyrangrep blir bredere/bedre enn ved dagens situasjon uten dempning i vassdraget.  

Nedstrøms inntaksdammen vil det bli redusert vannføring ift dagens situasjon, og dette 

vil kunne gjøre det lettere for reinen å krysse Kjølvikelva, spesielt i smelte-/ 

flomperioder. 

 

4. Økt vannføring ifm overføring av vann fra Kjølvikelva vil medføre forverring av 

isforholdene på Nevervatn og Røyrvatnet.  

 

Søkers kommentar: Innledningsvis påpekes det at utstrekningen av usikker is som oftest 

baseres på lokalkunnskap. Søker driver i dag Røyrvatn kraftverk og besitter derfor 

lokalkunnskap om isforholdene både i Nevervatn, Røyrvatn og Straumvatn.  

Både Nevervatnet, Røyrvatnet og Straumvatnet er i dag merket som magasin med 

varierende vannstand og oppsprukket is langs land (kilde: www.iskart.no).  

Søkers alternative løsning for overføring, vil medføre usikker is i forbindelse med utløpet i 

Nevervatn. Snøsmelting i Kjølvikdalen og dermed overføring av vann fra Kjølvikdalen til 

Nevervatnet vil skje senere enn rundt Nevervatnet. Snøsmelting i Kjølvikdalen vil i et 
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normalår skje etter at reinen er flyttet vest- og nordover og da vil reinen ikke bli påvirket av 

overføringen.  

Det naturlige utløpet av Neverskarelva ved «Kvalnesodden» i Røyrvatnet gir i dag fare for 

usikker is rundt utløpet. Etter utbyggingen vil det, så lenge kraftstasjonen er i drift, være slik 

at vannet vil bli utnyttet i kraftstasjonen. Da vil det eksisterende området med usikker is bli 

«erstattet» av usikker is i forbindelse med utløpet fra kraftstasjonen. Arealet med usikker is 

på Røyrvatnet i forbindelse med utløpet fra kraftstasjonen vil bli større enn eksisterende 

område med usikker is ved utløpet av Neverskarelva. Det anmerkes for øvrig at utløpet av 

Einarskarelva, like øst for planlagt kraftstasjon, også skaper et naturlig område med fare 

for usikker is.  

Området med usikker is oppstrøms dammen i Røyrvatn vil sannsynligvis ikke endres som 

følge av økt tilsig.  

 

5. Endringer i anleggsvei. Fylkesmannen mener endret anleggsvei bare marginalt 

reduserer konsekvensene for reindrifta.  

Søkers kommentar: Gitt at det blir etablert en foringsløsning for reinen som eliminerer 

behovet for flytting, vil den midlertidige anleggsveien ikke ha noen konsekvenser for 

reindrifta.  

Søker vil igjen påpeke at Salten Friluftsråd har i sin friluftskartlegging vurdert 

områdene rundt hele Røyrvatnet til å være et «svært viktig utfartsområde». 

Kartleggingen beskriver at dette er et «Svært mye brukt område, både uorganisert / 

organisert sommer som vinter. Ski, fotturer, jakt, padling, fisking, bærplukking, 

undervisning». Dette betyr at området rundt Røyrvatn allerede i dag har store 

«forstyrrelser» i form av friluftsaktiviteter. 

 

Øystein Vedal og Kjellaug Strøm 

Kommentarene er i all hovedsak en gjentakelse av innspillet fra Stifjell utmarkslag datert 6.jul 

2016, som representerer 2 av 30 grunneiere som berøres av fraføringen av vann fra Kjølvikelva.  

Det vises derfor til vårt svar datert 28.nov 2016. 

 

Gøran Helgesen 

Søker kommenterer nedenfor de forhold som Gøran Helgesen påpeker:  

1. Helgesen påpeker problemer som vil oppstå dersom det demmes opp over dagens nivå 

(HRV) og tappes ned under dagens nivå (LRV). 

  

Søkers kommentar: Det er ikke foreslått endringer i eksisterende regulering av Nevervatnet 

og dette vil ikke bli en problemstilling.  

 

2. Helgesen mener det må bygges ei bru ved utløpet av Nevervatn.  

 

Søkers kommentar: I planendringssøknaden forutsettes det bygd ei bro som reinen kan 

gå over. Denne kan også benyttes av mennesker.  

 

3. Helgesen peker på at fisken har problemer med å komme seg opp i elva på nordsiden av 

Nevervatnet for å gyte dersom Nevervatnet er nedtappet.  

 

Søkers kommentar: På grunn av overføringen av vann fra Kjølvikdalen vil 

vannstandsnivået i Nevervatnet kunne variere mer enn før. Det betyr også at periodene 
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hvor vannstanden ligger ned mot LRV vil bli kortere og dermed vil fiskens mulighet for 

å gå opp i elva for å gyte bli bedre.» 

 

NVE har gjennomført innsigelsesmøte med Fylkesmannen i Nordland. Det foreligger referat fra møtet.  
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NVEs vurdering 

Hydrologiske virkninger av utbyggingen 

Samlet utnytter kraftverket et nedbørfelt på 17,3 km2 ved inntaket, og middelvannføringen for hele 

feltet, Neverskarelva og Kjølvikelva er beregnet til 1,3 m3/s. Nedbørfeltet til Neverskarelva er på 7,3 

km2 med en middelvannføring på 480 l/s. Nedbørfeltet til Kjølvikelva er på 9,9 km2 og har en 

middelvannføring på 790 l/s. Effektiv innsjøprosent for begge nedbørfelt er på 9,7 %, og har en breandel 

på 0 %. Avrenningen er stabil fra år til år med dominerende vårflommer. Laveste vannføring opptrer 

gjerne om vinteren. 5-persentil sommer- og vintervannføring er beregnet til henholdsvis 30 l/s og 60 l/s i 

Neverskarelva, og 90 l/s og 40 l/s i Kjølvikelva. Alminnelig lavvannføring for vassdraget ved inntaket i 

Neverskarelva er 70 l/s og 80 l/s i Kjølvikelva. Maksimal slukeevne i kraftverket er planlagt til 2,4 m3/s 

og minste driftsvannføring 0,12 m3/s. For overføringa av Kjølvikelva er slukeevnen planlagt å være 2,4 

m3/s. Det vil i praksis si at alt vann overføres til Nevervatnet. Det er foreslått å slippe en 

minstevannføring på 100 l/s i perioden 1.5. til 30.9. og 40 l/s resten av året i Kjølvikelva. Ifølge 

søknaden vil dette medføre at 79 % av tilgjengelig vannmengde i nedbørfeltet benyttes til 

kraftproduksjon. 

NVE har kontrollert det hydrologiske grunnlaget i søknaden. Vi har ikke fått vesentlige avvik i forhold 

til søkers beregninger. Alle beregninger på basis av andre målte vassdrag vil ved skalering til det 

aktuelle vassdraget være beheftet med feilkilder. Dersom spesifikt normalavløp er beregnet med 

bakgrunn i NVEs avrenningskart, vil vi påpeke at disse har en usikkerhet på +/- 20 % og at usikkerheten 

øker for små nedbørfelt. 

Med en maksimal slukeevne tilsvarende 190 % av middelvannføringen og foreslått minstevannføring, 

vil dette gi en restvannføring på omtrent 200 l/s rett nedstrøms inntaket som et gjennomsnitt over året i 

Neverskarelva. Det meste av dette vil komme i flomperioder. Kjølvikelva skal overføres til 

Neverskarvatnet og gjennomsnittlig vannføring er estimert til 60 l/s etter en utbygging mot 850 l/s før en 

utbygging. De store flomvannføringene blir i stor grad påvirket av utbyggingen på grunn av muligheten 

til magasinering i Neverskarvatnet. Ifølge søknaden vil det være overløp over dammen i Neverskarelva 

13 dager i et middels vått år. I 0 dager vil vannføringen være under summen av minste driftsvannføring 

og minstevannføring og derfor for liten til at det kan produseres kraft, slik at kraftstasjonen må stoppe og 

hele tilsiget slippes forbi inntaket. I Kjølvikelva vil det være overløp i 0 dager da vannføringen i sin 

helhet, med unntak av ev. pålagt minstevannføring, overføres til Nevervatnet. Tilsiget fra restfeltet til 

Kjølvikelva vil i gjennomsnitt bidra med 270 l/s ved utløpet i Øvervatnet. 

Produksjon og kostnader 

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene, som er lagt frem i søknaden, har søker beregnet 

gjennomsnittlig kraftproduksjon i Nevervatnet kraftverk til omtrent 23,4 GWh fordelt på 10,1 GWh 

vinterproduksjon og 13,3 GWh sommerproduksjon. Byggekostnadene er estimert til 98,8 mill. kr. Dette 

gir en utbyggingspris på 4,2 kr/kWh. 

NVE har kontrollert de fremlagte beregningene over produksjon og kostnader. Vi har ikke fått 

vesentlige avvik i forhold til søkers beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 

0,36 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,30-0,41). Energikostnaden over levetiden tilsvarer den verdien 

kraften må ha for at prosjektet skal få positiv nettonåverdi. Beregningene forutsetter en 

kalkulasjonsrente på 6 %, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh. 

NVE vurderer kostnadene ved tiltaket som nær gjennomsnittet sammenlignet med andre vind- og 

småkraftverk som har endelig konsesjon per 1. kvartal 2016, men som ikke er bygget. Ved en eventuell 
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konsesjon til prosjektet vil det allikevel være søkers ansvar å vurdere den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten til prosjektet. 

Reindrift 

Nevervatnet kraftverk med overføring av Kjølvikelva ligger i Duokta reinbeitedistrikt. Duokta 

reinbeitedistrikt utgjør et areal på 2062 km2 og har et øvre fastsatt reintall på 900 dyr, fordelt på tre 

siidaandeler. Reintall pr. 1. april 2011 var 783 dyr. Antall dyr har vært på samme nivå også de 

foregående 10 årene. Kjølvikdalen og området rundt Nevervatnet er brukt som vinterbeite. Vinterbeite er 

minimumsbeite for reinbeitedistriktet og regnes derfor som særverdiområder. Det går flere trekk- og 

flyttleier i området og Kjølvikdalen er brukt som oppsamlingsområde, se for øvrig kart 3. 

 

Kart 3 Kart over Nevervatnet og Kjølvikdalen. Svarte streker viser trekklei, gult viser flyttlei og oransje er 

oppsamlingsområde. Rød firkant viser hvor inntaket for overføringen er planlagt. 

Som kartet over viser er inntaket til overføringen i sin helhet planlagt midt i oppsamlingsområdet og 

registrert flyttlei. I tillegg går det en flyttlei opp Einarskaret inn til Nevervatnet. Reinbeitedistriktet har i 

tillegg en avtale om grenseoverskridende beitebruk med Tuorpon sameby i Sverige. I dag nytter 

Samebyen områdene rundt Nevervatnet/Røyrvatnet og Kjølvikdalen til sommerbeite. 

Fylkesmannen i Nordland har innsigelse til prosjektet med bakgrunn i de negative konsekvensene en 

utbygging vil ha for reindrift. De peker på utfordringene knyttet til anleggsperiode og anleggsvei, samlet 

belastning for reinbeitedistriktet, inngrep i forholdsvis uberørte områder og manglende dokumentasjon 

for konsekvensene knyttet til isforhold i Kjølvikelva, Nevervatnet og Røyrvatnet. På innsigelsesmøtet 

presiserer Fylkesmannen i Norland de tre hovedutfordringer som reinbeitedistriktene står ovenfor i dag. 

Det er klimautfordringer, økte rovvilttrykk og fragmentering av urørte områder. Nordland 

fylkeskommune fraråder en utbygging som blant annet begrunnes med negative konsekvenser for 
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reindrift. De presiserer at inntaket i Kjølvikelva må etableres slik at det ikke fører til hindring for reinens 

flyttlei. 

I Kjølvikdalen skal det etableres inntak for overføring av Kjølvikelva. Det skal bygges en sperredam på 

1x10 m. Overflatearealet ved inntaket skal bli omtrent som elven er i dag da inntaket plasseres i en 

utsnevring/sving av elven, se bilde 1. Søker har planlagt at overføringsrøret skal graves ned over en 

strekning på 150 m før det går over i boret tunnel. Boringen vil skje fra Nevervatnet-siden. 

Fylkesmannen mener at disse planene er en forbedring fra opprinnelig søknad, men at det fortsatt er 

knyttet usikkerhet til hvordan inntaket vil påvirke reinen med tanke på inntakets plassering midt i 

særverdiområdet til reinbeitedistriktet.  

 

Bilde 1 Oversikt over det planlagt inntaksområdet. Planen er å føre vannet fra elva inn til tunnelen via 

nedgravde rør. Terskelen som etableres vil ha en høyde på 1 m og lengde på 10 m.   

Inntaket til overføringen er planlagt midt i flyttlei og oppsamlingsområde, og i vinterbeite som er 

minimumsbeite. Reinbeitedistriktet opplyste på befaringen om at Kjølvikdalen er utsatt for rovvilttrykk 

(jerv), og at det ofte er behov for å samle reinen raskt og flytte dem ut av området for å unngå rovvilttap. 

Dette var også et tema som ble tatt opp av Fylkesmannen i Nordland under innsigelsesmøtet.  

Fylkesmannen mener det bør settes opp gjerde rundt inntaket om det blir gitt konsesjon, mellom annet 

for å forhindre at reinen går gjennom utrygg is. De sier samtidig at dette vil føre til en fysisk hindring 

sentralt i flyttlei og oppsamlingsområde. Sørfold kommune ytrer samme krav til gjerde rundt inntaket i 

sin høringsuttalelse. NVE ser at det er store utfordringer ved plassering av inntaket da etableringen av 

dette, uansett plassering, vil komme i direkte konflikt med flyttlei og oppsamlingsområde. Et inntak vil 

kunne fungere som en barriere for flyttingen og som en fysisk forstyrrelse og hinder ved oppsamling av 

reinen. Dette vil gi en ulempe for reinbeitedistriktet, særlig i forbindelse med rask oppsamling av reinen 
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i forbindelse med rovdyrangrep. For å redusere ulempene må inntaket trekkes inn til dalsiden for å være 

til minst mulig hinder ved for flyttleia og ikke være til hinder for rask oppsamling. Om det blir gitt 

konsesjon vil det være en forutsetning at inntakets plassering og inntaksutforming skjer i tett dialog med 

reinbeitedistriktet for å redusere de negative konsekvensene. Det er også en forutsetning at terskelen 

bygges så lavt ned i terrenget som mulig for å unngå at den sperrer for flytting av rein. Gitt slike tiltak 

mener NVE at etablering av terskel og inntak for overføring vil ha akseptable konsekvenser. Krav om 

gjerde rundt inntaket kan derimot virke mot sin hensikt og gi økt forstyrrelse og fungere som barriere, 

slik NVE ser det. 

Det går flere trekkleier inn til Nevervatnet og en flyttlei inn til vatnet via Einarskaret. Det går også en 

trekklei over nordenden av Nevervatnet. Reinbeitedistriktet forklarte på befaringen at de enkelte ganger 

måtte lede reinen opp fra Nevervatnet og over Kjølvikdalryggen og at området er sentralt for flytting 

mellom ulike beiter. Fylkesmannen mener at planendringen er et bedre alternativ enn opprinnelig 

søknad, men at det fortsatt vil bli usikre isforhold på Nevervatnet som gjør at det blir usikkert å trekke 

over vannet. NVE mener det er viktig å minne om at konsesjonen til å regulere Nevervatnet allerede 

foreligger. Det vil si at eieren av konsesjonen når som helst kan gå inn og aktivt regulere Nevervatnet 

innenfor eksisterende manøvreringsreglement. Praksisen fram til nå har vært at det har skjedd tapping av 

magasinet et par ganger i året ved at regulant har gått opp i fjellet og åpnet opp damluka. En må anta at 

denne praksisen kan bli endret om det gis tillatelse til overføring av Kjølvikelva og Nevervatnet 

kraftverk. Mer vann i magasinet og modernisert luke i dammen i Nevervatnet, vil føre til at det ligger til 

rette for en mer aktiv regulering innenfor gitte vilkår og manøvreringsreglement. Etter NVEs mening er 

dette fornuftig i forhold til å utnytte ressursen optimal, men at dette kan føre til mer utrygge isforhold på 

Nevervatnet. I og med at utløpet av overføringen er planlagt i sørenden av Nevervatnet og at 

reguleringshøyden i Nevervatnet relativt liten (2 m), så kan ikke NVE se at en utbygging vil føre til store 

endringer fra hvordan isforholdene på Nevervatnet er i dag. Nedenfor utløpet av dammen vil det tidvis 

bli mer vann, men søker opplyser i sine kommentarer at vannet går under snøen når det slippes vann fra 

magasinet i dag. NVE mener at hyppigere tapping fra magasinet kan føre til et mer ustabilt snødekke på 

nedstrøms dammen i Nevervatnet. Om det viser seg at dette blir et problem i forbindelse med kryssing er 

det mulig å avbøte med bro, slik søker selv foreslår i sine kommentarer til høringsuttalelser. Skulle det 

vise seg at overføringen av Kjølvikelva likevel fører til store endringer i isforholdene, og dermed 

vesentlig negative ulemper for reindriftsnæringer i forbindelse med reguleringen, så vises til det at 

vilkårene for reguleringen kan revideres fra 2026. Dersom kjøremønsteret endrer seg vesentlig kan 

dermed myndighetene sette krav om endret manøvrering av Nevervatnet.  

Fylkesmannen er negativ til anleggsvei inn til Nevervatnet kraftverk da veien vil berøre flyttleia opp til 

Einarskaret, i tillegg til at det vil føre til tap av beiteland. Det peker også på anleggsperioden som en 

utfordring. På innsigelsemøtet ytret Fylkesmannen også en bekymring om at midlertidig vei ikke alltid 

er midlertidig. I tillegg presiserer de at reinen ikke nødvendigvis følger flyttleia slik den er inntegnet på 

reindriftskart. NVE mener at anleggsveien slik den er tenkt plassert nede ved Røyrvatnet ikke er i 

direkte konflikt med flyttleia. Det er søkt om at jordkabelen fra Nevervatnet kraftverk legges i traseen 

for midlertidig anleggsvei. Dette betyr at traseen må holdes fri for større tre også etter at en eventuell 

anleggsperiode er over. Om det blir anbefalt tillatelse til en bygging av Nevervatnet kraftverk kan NVE 

anbefale vilkår om at den midlertidige anleggsveien skal tilbakestilles slik at det ikke blir en permanent 

vei. Når det gjelder tap av beiteområder så mener NVE at den midlertidige anleggsveien og det planlagte 

prosjektet generelt legger beslag på så lite areal at det ikke er av vesentlig betydning.  

Anleggsperioden ved bygging av et kraftverk med tilsvarende plassering som Nevervatnet kraftverk vil 

normalt skje i sommerhalvåret og litt utover høsten. Duokta reinbeitedistrikt bruker området 

Nevervatnet/Kjølvikdalen i overgangen høst/vinter og som vinterbeite, altså når anleggsaktivitet 

vanligvis ikke skjer.  Ved en eventuell konsesjon er det likevel mulig å stille vilkår til at når norsk rein 
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flyttes inn i området så skal all anleggsaktivitet opphøre. Tourpon Sameby bruker området rundt 

Nevervatnet og Kjølvikdalen som beite i sommerhalvåret. For Tuorponen er konsekvensene ved en 

utbygging større siden det er direkte konflikt med tidspunkt for beite og anleggsarbeid. NVE mener at 

anleggsområdet ikke vil være særlig egnet som beite for den svenske reinen på grunn av forstyrrelser fra 

anleggsaktivitet, men vi har vektlagt at en anleggsperiode kan begrenses til en sesong i Kjølvikdalen. 

Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at den endrede vannføringen i Kjølvikelva kan føre til endrede 

isforhold nedstrøms sperredammen som er planlagt i Kjølvikdalen. På grunn av klimaendringene er det 

ikke lenger stabilt kaldt i området og det er store svingninger i nedbør og temperatur. På kort tid kan det 

skifte fra varmt til kaldt, fra store snømengder til kraftige regnskyll. Ising i terrenget nedstrøms terskelen 

kan dermed føre til en vesentlig innsnevring av flyttleia. NVE er enig i at ising kan bli utfordrende med 

tanke på klimaendringer og et stadig skifte mellom varme og kalde temperaturer og vekslende nedbør. 

NVE mener det er mulig å redusere ising ved å ikke sette krav til minstevannføring i vinterhalvåret. 

Mindre tilført vann kan redusere sjansen for ising og oppbygging av issvuller nedstrøms terskelen som 

er planlagt i Kjølvikdalen.  

Samla belastning for reindrift 

Nevervatnet kraftverk vil berøre områder som har flere funksjoner for Duokta reinbeitedistrikt. 

Utbyggingen skjer i vinterbeite som er en minimumsfaktor. Den vil påvirke trekk- og flyttlei, samt 

oppsamlingområder. Fra før er det flere større kraftutbygginger i regionen og disse har ført til noe tap av 

beiteland. I tillegg er det hyttefelt, bebyggelse, kraftlinjer, veier, jernbane og skytefelt som påvirker den 

samlede belastningen for distriktet.  

Utbygging av Nevervatnet kraftverk med overføring av Kjølvikelva vil ikke føre til direkte tap av 

beiteområder da arealbehovet for installasjonene er begrenset, men vil føre til flere tekniske inngrep. De 

tekniske inngrepene kan føre til ytterlige utfordringer i forbindelse med flytting og oppsamling av 

reinen. NVE mener at en utbygging vil føre til en økt samlet belastning hva gjelder tekniske inngrep i 

Duokta reinbeitedistrikt, men at fordelen med økt regulert kraft er større enn ulempene for distriktet og 

at ulempene er akseptable med nødvendige avbøtende tiltak.  

Naturmangfold 

Terrestrisk 

Det er registrert 2 bekkekløfter i forbindelse med utarbeidelse av søknaden sin miljørapport som er gjort 

av Sweco. Bekkekløfter eller skogbekkekløfter er v-daler eller gjel under skoggrensa. Bekkekløfter har 

gjerne stor habitatvariasjon på korte avstander, noe som igjen gir høy artsvariasjon på et avgrenset 

område. Det er gjerne store forskjeller i fuktforhold fra tørre varme bergvegger med sterk solinnstråling 

til fuktig skyggefull kjølig skog nær elva i dalbunnen. Arealer med utviklede bekkekløfter kan dermed 

være oaser av høy artsvariasjon i et ellers monotont miljø. I tillegg er bekkekløfter leveområde for en 

stor andel av Norges rødlistede arter, særlig innen planter, moser, sopp og lav. I Norge er bekkekløfter 

en vanlig og utbredt naturtype, mens den er sjelden internasjonalt. Norge har dermed et internasjonalt 

ansvar for god forvaltning av naturtypen. De viktigste områdene for naturtypen er i det kontinentale 

miljøet på det indre Østlandet, og i særlig grad Gudbrandsdalen.  

Den ene av de registrerte bekkekløftene i forbindelse med søknaden om Nevervatnet kraftverk er 

lokalisert i Stigåga i Fauske. Bekkekløfta er vurdert til å være av regional verdi (B-verdi). Kløfta er også 

tidligere vurdert i forbindelse med det nasjonale bekkekløftprosjektet. I dette prosjektet ble bekkekløfta 

vurdert til å ha verdi 3 på en skala fra 1- 6. Dette samsvarer bra med at bekkekløften er vurdert til å være 

av regional verdi i søknadens miljørapport. Langs elven er det registrert kryptogamer som er moderat 

luftfuktighetskrevende, men ingen av disse er spesielt krevende. Innenfor avgrensingen av bekkekløften 

er det registrert verdifull høgtaudebjørkeskog. Naturtypen er dominert av bjørk og det er lite påvirkning 
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fra hogst. Her er det funn av signalarten rustdoggnål som er nær truet (NT) art på den norske rødlista 

over truede arter. Arten finnes i rike og fuktige skogtyper, og de viktigste truslene er ifølge 

artsdatabanken flatehogst, plukkhogst, reduksjon av habitat og tilgang på substrat. Den andre 

bekkekløften er registrert i Neverskarelva. Den er gitt lokal verdi (C-verdi). Elven går under grunnen og 

bidrar lite til fuktighet i bekkekløften og dette gjør at det er lite fuktpåvirkede miljøer langs 

bekkekløften. Andre rødlistearter som tidvis befinner seg i området er jerv (EN – sterkt truet), gaupe 

(EN - sterkt truet), lirype (NT – nær truet) og fjellrype (NT).  

Fylkesmannen i Nordland vurderer at overføringen av Kjølvikelva/Stigåga vil gi store negative 

konsekvenser for naturmiljøet. Fylkesmannen påpeker også at den nye inntaksplasseringa i 

planendringen vil føre til at en noe større del av nedbørfeltet overføres og at restfeltet dermed blir 

mindre. Dette vil gi en økt negativ konsekvens. Fylkesmannen i Nordland mener også at det burde vært 

avklart om hva som er årsaken til at Neverskarelva går i grunnen, særlig med tanke på mulige funn av 

grottesystemer. 

Bekkekløfta i Stigåga er vurdert til å være av regional verdi. De største verdiene synes å være tilknyttet 

høgstaudebjørkeskogen som beskrives som svært frodig. Rustdoggnål (NT) er registrert i forbindelse 

med skogen som finnes i bekkekløfta. Arten er derimot ikke knyttet spesielt til vassdrag, men til skog. 

Det vil ikke bli noen fysiske inngrep i, eller langs Stigåga, ved en eventuell utbygging. Men det er klart 

at vannføringen i Kjølvikelva, og dermed Stigåga, vil bli betraktelig redusert ved en utbygging. Også de 

store flomvannføringene vil blir sterkt påvirket da det meste av vannet vil bli overført til Nevervatnet. 

NVE mener at det er stor sannsynlighet for at dette vil føre til at mer tørketolerante arter og miljø blir 

fremmet som en følge av dette. NVE noterer seg at det det er et relativt stort restfelt med bekker og elver 

fra dalen inn mot Tverrstigfjellet og Flatfjellet som vil bidra med noe restvannføring til Stigåga. NVE 

mener at dersom det gis konsesjon til overføring av Kjølvikelva bør det settes krav om minstevannføring 

som kan opprettholde noe av det fuktige miljøet i bekkekløfta i vekstsesongen. 

For de andre rødlistede artene, jerv (EN), gaupe (EN) og lirype (NT) som er registrert i influensområdet 

vil en eventuell anleggsperiode virke negativt. Støy og menneskelig aktivitet generelt, vil føre til at 

området for en periode vil oppleves mindre attraktiv for disse artene. De fysiske inngrepene vil ikke 

være så store at det vil redusere leveområdet vesentlig etter en eventuelt anleggsperiode.  

Akvatisk 

Området har ingen verdi for anadrom fisk da alle vandringshinder er nedstrøms det omsøkte prosjektet. 

Det er registrert ål (VU - sårbar) i Røyrvatnet som ligger nedstrøms det planlagte Nevevatnet kraftverk. 

Dette er en katadrom art som gyter i saltvann og lever i ferskvann. I søknadens miljørapport som er 

utarbeidet av Sweco står det at det jevnlig registreres ål i inntaket til Røyrvatn kraftverk. Sweco hevder 

videre at det er liten sannsynlighet for at ålen vandrer opp til Nevervatnet på grunn at av elven går i 

grunnen.  

NVE mener at det er en teoretisk mulighet for at ål kan vandre opp i en elv som går i grunnen. Dette vil 

avhenge av mellom annet vannføring. Lav vannføring øker muligheten for at ålen, som også kan bevege 

seg på land, faktisk går opp i en slik type elv. Når det gjelder Nevervatnet og Røyrvatnet så er det en 

høydeforskjell på over 300 høydemeter. Dette reduserer sannsynligheten for at ålen vandrer opp til 

Nevervatnet fra Røyrvatnet via Neverskarelva. NVE noterer seg at det jevnlig registreres ål i Røyrvatn 

kraftverk, men dette er ikke gjenstand for vurdering i forbindelse med søknaden om Nevervatnet 

kraftverk da konsesjonen som regulerer dette er tilknyttet Røyrvatn kraftverk. Ved en eventuell 

konsesjon for Nevervatnet kraftverk mener NVE at det ikke trengs spesielle vilkår knyttet til utforming 

av inntak for nedvandring av ål da sannsynligheten for at ålen vandrer helt til Nevervatnet er svært lav. 

NVE merker seg at temaet ål heller ikke har vært et sentralt tema for høringspartene.  
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Gøran Helgesen uttrykker i sin høringsuttalelse bekymring for fiskebestanden i Nevervatnet. Dette 

reguleres av vilkår knyttet til eksisterende reguleringskonsesjon.  

Isforhold  

Det er flere høringsparter som uttrykker bekymring for isforholdene i forbindelse med søknaden om 

Nevervatnet kraftverk. Det gjelder særlig i forbindelse med reindrift og trekklei over 

reguleringsmagasinet. Som nevnt under temaet reindrift er det forventet mer ustabil is på Nevervatnet. 

Både som en konsekvens av overføringen som vil skape turbulens i vannmassene i Nevervatnet, men 

også på grunn av at det med stor sannsynlighet vil bli endret praksis hvordan reguleringen gjøres, se for 

øvrig under temaet reindrift der temaet er vurdert og sett i sammenheng.  

Isforholdene i Røyrvatnet er også nevnt i høringsuttalelsen fra Fylkesmannen. NVE er enig i at det kan 

bli noe mer usikker is på Røyrvatnet ved utløpet av Nevervatnet kraftverk om det blir gitt konsesjon. 

Dette vil ikke påvirke registrert trekk- eller flyttlei, ifølge reindriftskart og NVE mener dermed at dette 

ikke er avgjørende for om det blir gitt konsesjon eller ikke.  

Stifjell utmarkslag mener at en fraføring av Stigåga vil føre til en forverring av isforholdene på 

Øvervatnet som består av brakkvann. Øvervatnet er i dag allerede sterkt påvirket av utbygginger da deler 

av feltet er overført. I tillegg er det gitt tillatelse til Laksåga kraftverk med regulering av Nedrevatnet. 

Stifjell Utmarkslag ber om at det kompenseres for endrede isforhold i form av permanent kai ved Stiland 

og traktorvei opp til gårdene på Stifjell. Nevervatn kraft AS sier i sin kommentar til høringsuttalelsen at 

nedbørfeltet til Stigåga utgjør en liten del av det totale tilsiget til Øvrevatn. NVE er enig i dette og mener 

at en overføring av Kjølvikelva ikke vil føre til ingen merkbar forverring av isforholdene i Øvervatnet.  

Landskap, friluftsliv og urørthet. 

Området rundt Røyrvatnet er registrert som et svært viktig friluftsområde (DN-håndbok 25). Området er 

ifølge kartleggingen som Salten friluftsråd utførte et svært mye brukt område, både 

organisert/uorganisert, sommer som vinter. Det brukes til ski, fotturer, jakt, padling, fisking, 

bærplukking og undervisning. De nedre delene av Stigåga er registrert som friluftsområde. 

I uttalelsen til Norges Jeger- og Fiskeforbund kommenteres de registrerte friluftsområdene og at området 

i tillegg blir brukt til småviltjakt. De mener at utbyggingen vil føre til en forringelse av naturopplevelsen 

og at endret vannføring vil føre til at fossestryk mister sin inntrykksstyrke. De konkluderer med at 

friluftsopplevelsen vil forringes ved en realisering av Nevervatnet kraftverk. FNF kommenterer også 

områdets verdi for friluftsliv, særlig ved Røyrvatn. 

NVE er enig i at naturopplevelsen ved Røyrvatn vil bli forringet i en eventuell anleggsperiode, både på 

grunn av anleggsvei og anleggsarbeid. Området vil framstå som mindre attraktivt for utøvelse av 

friluftsliv. Landskapet vil bli negativt påvirket ved at det kommer massedeponi, rørgate, midlertidige 

veier og kraftstasjonsbygning i området. Etter omsøkt plan skal anleggsveien til Nevervatnet kraftverk 

være midlertidig. Ved en eventuell konsesjon mener NVE at det en forutsetning at det settes vilkår som 

sikrer at anleggsveien tilbakeføres etter endt anleggsperiode. Rørgaten til kraftverket er planlagt 

nedgravd og vil over tid revegeteres. Tunnelpåhogget vil bli synlig, også på avstand, men over tid vil 

skog dekke til inngrepet i noen grad.  

Fraføringen av vann fra Stigåga vil gi noe redusert inntrykksstyrke lokalt. Det vil derimot ikke bli noen 

fysiske inngrep i denne delen av influensområdet. Området her heller ikke registrert som et spesielt 

viktig friluftsområde. Fossen ned i Øvrevatnet, som Stifjell utmarkslag kommenterer i sin 

høringsuttalelse, ligger relativt skjult og er ikke noe dominerende element i landskapsrommet. NVE kan 
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ikke se at elva fremstår som et viktig landskapselement med spesielt viktige fossestryk. Behovet for 

minstevannføring vil bli diskutert under merknader til manøvreringsreglementet. 

Samlet mener NVE at området rundt Røyrvatnet ikke kan oppfattes som spesielt urørt, men at 

Kjølvikdalen i større grad kan defineres som urørt. Det vil komme tekniske inngrep i Kjølvikdalen om 

det blir gitt konsesjon. Terskelen som er planlagt vil etter NVEs syn ikke bli dominerende i landskapet. 

Inntaket vil bli noe mer synlig og bør trekkes inn til dalsiden for å ikke berøre flyttlei for rein i for stor 

grad. Den vil dermed ikke ligge sentralt plassert i dalføret. Kjølvikdalen ligger over tregrensa og 

revegetasjon går dermed saktere enn i lavlandet. Med tid vil likevel inngrepene gro til og bli mindre 

synlig. Ved en eventuell konsesjon er det mulig å stille krav til plassering av inntak og inntakets 

utforming slik at det ikke fremstår som dominerende i landskapet og dermed virker negativt på 

naturopplevelsen. NVE mener at de negative konsekvensene for landskap, friluftsliv og urørthet er 

akseptable gitt avbøtende vilkår. 

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser 

Nevervatnet kraftverk ligger i nedbørfeltet til Straumen vannverk som leverer vann til 1000 abonnenter. 

Uttaket av vann er i Straumsvatnet. Sørfold kommune mener det er en fare for at vannkvaliteten vil bli 

påvirket av en utbygging og ønsker å få tilsendt Ros-analyse og beredskapsplan i forbindelse med 

byggeperiode og før en eventuell oppstart av prosjektet for å ivareta drikkevannsforskriftens §14. NVE 

mener at det ikke er stor sannsynlighet for at vannet ved Straumen vannverk vil bli påvirket siden 

prosjektområdet ligger høyere opp i nedbørfeltet. I tillegg ligger Røyrvatnet mellom anleggsområdet og 

drikkevannuttaket, og vil dermed fungere som en buffer.  

Konsekvenser av kraftlinjer 

22 kV kabelen vil følge eksisterende vei og den midlertidige anleggsveien som etableres inn til 

Nevervatnet kraftverk. Anleggsveien er vurdert under avnittet «Landskap, friluftsliv og urørthet», s 29. I 

sin høringsuttalelse til søknaden skriver Nordland fylkeskommune at jordkabelen ned til Straumvatnet 

må etableres på en slik måte at den ikke fører til hindringer for reinens flyttlei i dette området. Etter at 

anleggsarbeidet er ferdig vil kabeltraseen måtte holdes fri for trær, men vil over tid gro til med lavere 

vegetasjon. NVE mener derfor at kabeltraseen ikke vil medføre negative visuelle virkninger av 

betydning. Kabeltraseen vil etter NVEs vurdering heller ikke være til hinder for reinen i området etter at 

anleggsarbeidet er avsluttet. I anleggsfasen vil ikke kabelen medføre inngrep eller ulemper utover det 

anleggsveien i seg selv medfører. 

Ny Salten transformatorstasjon har tidligere vært tenkt å skulle stå ferdig i 2020. Statnett informerte 

høsten 2017 at de ønsker å utsette byggingen av ny stasjon, da de mener det ikke er samfunnsmessig 

rasjonelt å bygge ny stasjon på nåværende tidspunkt. NVE ba derfor Statnett om en oppdatert uttalelse 

for tilknytning av kraftverkene i Sørfold. Statnett vurderer nå at det er driftsmessig forsvarlig å knytte til 

noe ny produksjon under transformator T1 i Salten transformatorstasjon. I perioder med 

kapasitetsproblemer skriver Statnett at dette vil løses med spesialregulering. Statnett skriver samtidig at 

Nevervatnet kraftverk ikke er optimalt plassert med tanke på nettet, da det vil øke behovet for 

spesialregulering. Det vil være opp til Nordlandsnett å styre prosjektkøen og eventuelt tildele kraftverket 

plass i underliggende nettet etter definerte kriterier. 

NVE mener det er en forutsetning at søker skal avklare med nettselskapet om det er nok kapasitet og 

driftsmessig forsvarlig å tilknytte ny produksjon før bygging av kraftverket kan begynne.  
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Samfunnsmessige fordeler 

En eventuell utbygging av Nevervatnet kraftverk vil alene gi 19,5 GWh regulerbar kraft i et 

gjennomsnittsår til en kostnad av 4,3 kr/kWh. Denne produksjonsmengden regnes som mye for et 

småkraftverk. Småkraftverk utgjør et viktig bidrag i den politiske satsingen på fornybar energi. Det 

omsøkte tiltaket vil gi inntekter til søker og grunneiere og generere skatteinntekter. Videre vil 

Nevervatnet kraftverk styrke næringsgrunnlaget i området og vil dermed kunne bidra til å opprettholde 

lokal bosetning.  

Overføringen av Kjølvikelva til Nevervatnet vil bidra til bedre utnyttelse av eksisterende 

reguleringsmagasin og gi en produksjonsøkning i eksisterende kraftverk på 2,9 GWh. En overføring av 

Kjølvikelva, som vil gi økt tilsig, samt etablering av fjernstyrt luke i eksisterende dam i Nevervatnet, vil 

bidra til at en mer aktiv regulering med bedre utnyttelse av ressursen blir mulig. En utbygging vil også 

føre til økt tilsig til Straumvasselva og bidra til å sikre vannføring og dermed vanntilgang til 

settefiskanlegget til Sisomar AS. Total produksjon for utbyggingen vil bli på 23,4 GWh/år der 

overføringen av Kjølvikelva alene utgjør 12,5 GWh. 
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Forholdet til annet lovverk 

Forholdet til naturmangfoldloven  

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for 

naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens 

relevante paragrafer. I NVEs vurdering av søknaden om Nevervatnet kraftverk legger vi til grunn 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen 

som er lagt fram i søknaden, miljørapport, høringsuttalelser samt NVEs egne erfaringer. NVE har også 

gjort egne søk i tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart den 25.09.2017. Etter NVEs 

vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak og for å vurdere tiltakets 

omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens 

kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jamfør naturmangfoldloven § 8. 

I influensområdet til Nevervatnet kraftverk finnes det 2 bekkekløfter med henholdsvis B-, og C-verdi, 

jerv (EN), gaupe (EN), lirype (NT), fjellrype (NT) og rustdoggnål (NT). En eventuell utbygging av 

Neverskarelva og overføring av Kjølvikelva vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med 

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet 

for arter i naturmangfoldloven § 5 gitt eventuelle avbøtende tiltak.  

NVE har også sett påvirkningen fra Nevervatnet kraftverk i sammenheng med andre påvirkninger på 

naturtypene, artene og økosystemet. Det er mange store vannkraftutbygginger i Sørfold kommune. De 

fleste omfatter store vassdrag med store magasin. Tidligere har NVE behandlet en småkraftpakke i 

Fauske. Kun et av prosjektene, Valffarjohka kraftverk, omfattet en bekkekløft. Dette prosjektet fikk 

konsesjon, men kraftverket er enda ikke bygget. Totalt er det registrert ca. 20 bekkekløfter i Salten. I 

naturbase finnes det også 15 registreringer av naturtypen høgstaudebjørkeskog i Sørfold og Fauske, 

Stigåga er en av disse. Den samlede belastning på økosystemet og naturmangfoldet er dermed blitt 

vurdert, jamfør naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen anses ikke som så stor at den blir 

avgjørende for konsesjonsspørsmålet.  

Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha på naturmiljøet, 

og NVE mener at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) ikke får avgjørende betydning for 

konsesjonsspørsmålet.  

Avbøtende tiltak og utformingen av tiltaket vil spesifiseres nærmere i våre merknader til vilkår dersom 

det blir gitt konsesjon. Tiltakshaver vil da være den som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med 

naturmangfoldloven §§ 11-12 

Forholdet til energiloven 

Nevervatnet Kraft AS har framlagt planer om installasjon av elektrisk høyspentanlegg som innebærer en 

nettilknytning på 3,3 km og jordkabel med en spenning på 22 kV til eksisterende linjenett samt 

installering av en generator med spenning på 6,6 kV og en transformator for omsetning til 22 kV.  

Nevervatnet Kraft AS har søkt om anleggskonsesjon for bygging og drift av nødvendige 

høyspentanlegg, inkludert generator, transformator og høyspentledning til eksisterende nett. 

Virkningene av nettilknytningen har inngått i NVEs helhetsvurdering av kraftverksplanene. Vurderingen 

er gjort under avsnittet «Konsekvenser for kraftlinjer» på side 30. 
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NVE har ikke gjort en egen vurdering av kapasiteten i nettet, og tiltakshaver er selv ansvarlig for at 

avtale om nettilknytning er på plass før byggestart. NVE vil ikke behandle detaljplaner før tiltakshaver 

har dokumentert at det er tilgjengelig kapasitet og at kostnadsfordelingen er avklart. Slik dokumentasjon 

må foreligge samtidig med innsending av detaljplaner for godkjennelse, jamfør konsesjonsvilkårenes 

post 7. 

Forholdet til plan- og bygningsloven 

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) gir saker som er underlagt konsesjonsbehandling etter 

vannressursloven fritak for byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette forutsetter at 

tiltaket ikke er i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Forholdet til 

plan- og bygningsloven må avklares med kommunen før tiltaket kan iverksettes. 

Forholdet til forurensningsloven 

Etter vår vurdering vil standardvilkår for forurensning (vilkårenes post 10) gi tilstrekkelige muligheter 

til å pålegge oppfølgingsundersøkelser og eventuelt tiltak av hensyn til forurensningsforholdene i 

vassdragene i driftsfasen. Myndigheten til å pålegge slike tiltak ligger i dag hos Fylkesmannen. 

Fylkesmannen vil etter at det eventuelt er gitt konsesjon til utbygging, vurdere om det er nødvendig med 

egen utslippstillatelse etter forurensningsloven for anleggsdrift.  

Forholdet til vannforskriften og EUs vanndirektiv  

Nevervatnet og Neverskarelva tilhører vannområde Nord-Salten, og Kjølvikelva tilhører vannområde 

Skjerstadfjorden. Begge vannområdene inngår i «Regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Nordland og Jan Mayen (2016-2021)», med tilhørende tiltaksprogram. Planen ble godkjent av Klima- og 

miljødepartementet i juli 2016. 

Under gis en kort beskrivelse og vurdering av de aktuelle vannforekomstene. Beskrivelsen av dagens 

tilstand er basert på informasjon i vann-nett.no (pr. 16.10.2017) og regional plan for vannregion 

Nordland som er tilgjengelig via vannportalen.no. Nevervatnet, Neverskarelva, Kjølvikelva og Stigåga 

er alle definert som forskjellige vannforekomster.  

Nevervatnet (166-851-L) er klassifisert med antatt god økologisk og udefinert kjemisk tilstand. I vann-

nett er innsjøen beskrevet som middels, kalkfattig og klar. Tilstandsvurderingen har lav 

pålitelighetsgrad. Miljømålet i vann-nett er god økologisk tilstand. Av fysiske inngrep det reguleringen 

på 2 m som ifølge vann-nett er vurdert til å påvirke i liten grad.  

Neverskarelva (166-128-R) er klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst. I vann-nett er elva 

beskrevet som kalkfattig og klar. Miljømålet er et fungerende akvatisk økosystem, men er gitt unntak på 

grunn av at det er uforholdsmessig kostnadskrevende å nå miljømålet. 

Kjølvikelva Øvre (164-11-R) omfatter de øvre delene av Kjølvikelva og er definert som sterkt modifisert 

vassdrag. Vassdraget er overført til Sisomagasinet. Denne delen av elva er registrert med dårlig 

økologisk tilstand. I vann-nett er elva beskrevet som kalkfattig og klar. Tilstandsvurderingen har lav 

pålitelighetsgrad. Miljømålet i vann-nett er god økologisk tilstand.  

Nedre deler av Kjølvikelva er registrert inn under vannforekomsten 164-245-R, Laksåga i Nordalen 

bekkefelt. Dette bekkefeltet er registrert med god økologisk tilstand. I vann-nett er elva beskrevet som 

moderat kalkrik og brepåvirket. Tilstandsvurderingen har antatt god pålitelighetsgrad. Miljømålet i 

vann-nett er god økologisk tilstand.  
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Stigåga er registrert inn under vannforekomsten 164-98-R, Laksåga øvre som omfatter flere elver som 

drenerer til Øvervatnet. I vann-nett er elvene beskrevet som moderat kalkrik og brepåvirket. 

Tilstandsvurderingen har antatt god pålitelighetsgrad. Miljømålet i vann-nett er god økologisk tilstand.  

Bygging av Nevervatnet kraftverk vil ikke føre til at den økologiske tilstanden av Neverskarelva endres i 

nevneverdig grad. I en konsesjon vil det bli stilt krav om minstevannføring fra Nevervatnet kraftverk, 

men tilgangen på vann overstyres av når det slippes vann fra Nevervatnet reguleringsmagasin som ikke 

har krav til minstevannføring dag. Ved en mer aktiv regulering vil det, med krav til minstevannføring i 

Nevervatnet kraftverk, bli tilført vann til elva oftere enn tilfellet er i dag; når det er overløp over 

dammen og tapping fra magasinet som skjer ca. 2 ganger i året. Overføringen av Kjølvikelva til 

Neverskarvatnet vil føre til at hele vannstrengen påvirkes av kraftutbygging. Fra før er de øvre delene av 

elva overført til Sisomagasinet. Nå vil resten av nedbørfeltet bli overført til Nevervatnet og føre til at 

vannføringen i stor grad endres grad helt ned til Øvervatnet.  

Jf. vannforskriften § 12 kan nye inngrep i en vannforekomst gjennomføres selv om det medfører at 

miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, forutsatt at visse betingelser er oppfylt.  

Den første betingelsen i § 12 er at alle praktisk gjennomførbare tiltak skal settes inn for å begrense 

negativ utvikling i vannforekomstens tilstand. I diskusjonen under de ulike fagtemaene har NVE vurdert 

praktisk gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere skadene eller ulempene ved en utbygging. 

Dersom vi anbefaler at det gis konsesjon, vil vi også foreslå konsesjonsvilkår som vi mener er egnet til å 

avbøte en negativ utvikling i vannforekomsten. Vurderingene vil blant annet omfatte slipp av 

minstevannføring. En eventuell konsesjon til utbygging vil forutsette standard naturforvaltningsvilkår, 

som gir hjemmel til å pålegge gjennomføring av miljøundersøkelser og miljøtiltak ved behov.  

Det er også en forutsetning i § 12 om at samfunnsnytten av de nye inngrepene skal være større enn tapet 

av miljøkvalitet. Kriteriene for å anbefale at det gis konsesjon er gitt i vannressursloven § 25 og 

vassdragsreguleringsloven § 8. Konsesjon kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket overstiger skader 

og ulemper for allmenne og private interesser. Dersom samfunnsnytten av Nevervatnet kraftverk og 

overføringen av Kjølvikelva ikke overstiger ulempene, deriblant tap av miljøkvalitet, kan NVE ikke 

anbefale at det gis konsesjon. Dersom NVE kommer til at vi anbefaler at det gis konsesjon til utbygging, 

ligger det derfor implisitt i dette at vi vurderer samfunnsnytten som større enn tap av miljøkvalitet. 

Oppsummering 

En utbygging av Nevervatnet kraftverk og overføring av Kjølvikelva vil samlet gi 22,4 GWh ny og 

regulerbar fornybar energi i et gjennomsnittsår. I avveiningen av fordeler og ulemper ved overføringen 

og utbygging av kraftverket har NVE vurdert ulemper for reindrift, naturverdier, landskap og friluftsliv 

opp mot fordelene med bedre utnyttelse av reguleringer og lokal næringsutvikling. NVE mener en 

overføring av Kjølvikelva vil være en stor ulempe for reindrift, men at fordelen med å øke og få en 

bedre utnyttelse av ny og eksisterende regulert kraft overstiger disse ulempene, og at disse også i 

tilstrekkelig grad kan avbøtes gjennom vilkår. 

NVEs anbefalinger 

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, mener NVE at fordelene og 

nytten ved overføring av Kjølvikelva og bygging av Nevervatnet kraftverk er større enn skader og 

ulemper for allmenne og private interesser, herunder virkninger av samfunnsmessig betydning. Vi 

mener dermed at kravene i § 8 i vassdragsreguleringsloven og § 25 i vannressursloven er oppfylt. 

NVE anbefaler at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til overføring 

av Kjølvikelva. NVE anbefaler også at Nevervatn Kraft AS får tillatelse etter vannressursloven til 

bygging og drift av Nevervatnet kraftverk. Tillatelsene anbefales gitt på de vilkår som er vedlagt.  
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Merknader til de foreslåtte konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet 

Konsesjonsvilkårene etter reguleringsloven og vannressursloven 

Post 1: Konsesjonstid og revisjon 

NVE foreslår at det gis konsesjon på ubegrenset tid og at det blir satt de samme vilkårene til adgang for 
alminnelig revisjon for overføring av Kjølvikelva og Nevervatnet kraftverk som for Røyrvatn kraftverk 
med reguleringer. Vilkårene for konsesjon av Røyrvatn kraftverk med reguleringer kan tas opp til 
alminnelig revisjon etter 01.05.2026. Etter dette kan vilkårene tas opp til revisjon etter 30 år. 

Post 2: Konsesjonsavgifter 

NVE foreslår at avgiftssatsene settes til dagens nivå: kr. 24,- og kr. 8,- pr. nat.hk for henholdsvis 

kommunen og staten. Det samlede beløpet vil ikke være kjent før det er gjort konkrete beregninger av 

kraftgrunnlaget basert på konsesjonsgitt overføring og oppdaterte hydrologiske serier. I søknaden anslås 

det at økningen i kraftgrunnlaget etter vassdragsreguleringsloven for en samlet utbygging er 869 nat.hk. 

Ved en konsesjon vil NVE fastsette økningen i kraftgrunnlaget på nytt basert på de konsesjonsgitte 

vilkårene.  

Post 7: Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v. 

Dersom det gis konsesjon til utbyggingen skal detaljerte planer forelegges og godkjennes av NVE før 

arbeidet settes i gang. Inntakets plassering og utforming i Kjølvikelva skal også forelegges Duokta 

reinbeitedistrikt for uttalelse før innsending av detaljplan til NVE. 

Dammer og trykkrør for alternativet/alternativene som inngår i NVEs innstilling skal klassifiseres etter 

reglene i damforskriften. Informasjon om dette finnes på https://www.nve.no/damsikkerhet 

ogenergiforsyningsberedskap/damsikkerhet/klassifisering/. Konsekvensklassen er bestemmende for 

sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift. NVEs tilsynsavdeling ved seksjon for 

damsikkerhet må derfor fatte endelig vedtak om konsekvensklasse for gitt alternativ før tekniske planer 

for sikkerhet kan utarbeides og sendes NVE til godkjenning. 

NVEs miljøtilsyn vil ikke ta planer for landskap og miljø til behandling før anlegget har fått vedtak om 

konsekvensklasse. Informasjon om utarbeidelse av planer for landskap og miljø finnes på 

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/miljotilsyn/vannkraft-settefisk-og-andre-vassdragsanlegg/. 

Nedenstående tabell søker å oppsummere føringer og krav som ligger til grunn for NVEs innstilling. Det 

kan likevel forekomme at det er gitt føringer andre steder i dokumentet som ikke har kommet med i 

tabellen. NVE presiserer at alle føringer og krav som er nevnt i dokumentet gjelder. 

 

Inntak Søknaden oppgir at inntaket skal ligge i utløpet av Vatn 393 

som ligger på kote 387. Nøyaktig plassering av inntaket i Vatn 

393 kan justeres ved detaljplan.Teknisk løsning for 

dokumentasjon av slipp av minstevannføring i Neverskarelva 

skal godkjennes av NVE. 

Vannvei Vannveien fra inntaket i Vatn 393 (kote 387) skal være tunnel 

ned til påhogg på ca. kote 370. Plassering av påhogg kan 

justeres ved detaljplan. Resten av vannveien skal være 

nedgravd. Dette kan ikke endres ved detaljplan.  

https://www.nve.no/damsikkerhet
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Kraftstasjon Kraftstasjonen skal plasseres på kote 117. Nøyaktig plassering 

kan endres i detaljplan. 

Overføringer Søknaden oppgir at vannveien til overføringen av Kjølvikelva 

skal være nedgravd fram til påhogg og deretter boret tunnel 

som skal gå gjennom Kjølvikryggen. Dette kan ikke endres ved 

detaljplan. Plasseringen og utformingen av inntaket i 

Kjølvikelva kan justeres slik at det blir til minst mulig 

belastning for reinbeitedistriktet. Søker skal ha dialog med 

Duokta reinbeitedisktrikt i forbindelse med utarbeidelse av 

detaljplan og reinbeitedistriktet skal konsulteres om 

plasseringen og utformingen av inntaket før detaljplan 

godkjennes endelig av NVE. Teknisk løsning for 

dokumentasjon av slipp av minstevannføring i Kjølvikelva skal 

godkjennes av NVE. 

Største slukeevne  Søknaden oppgir 2400 l/s. 

Minste driftsvannføring Søknaden oppgir 120 l/s. 

Installert effekt Søknaden oppgir 5,9 MW. Nøyaktig installert effekt kan 

justeres i detaljplanen. 

Antall turbiner/turbintype Søknaden oppgir 1 peltonturbin. Antall turbiner og 

turnbintype kan endres i detaljplanen. 

Vei Alle deler av overføringen av Kjølvikelva skal bygges veiløst. 

Veien fra Røyrvatn inntaksdam fram til tunnelpåhogg for 

Nevervatnet kraftverk er midlertidig og skal tilbakeføres. 

Ryddebeltet for jordkabelen skal holdes til et minimum i 

forhold til de krav og forskrifter som regulerer dette. 

Annet Det skal være dialog med Duokta reinbeitedistrikt under alle 

faser av byggingen av Nevervatnet kraftverk og overføring av 

Kjølvikelva. Forstyrrende anleggsarbeid skal ikke utføres i 

forbindelse med høst/vinterbeite, vinterbeite og flytting av rein 

inn og ut av området.  

Det skal legges vekt på støydempende tiltak i forbindelse med 

detaljplanleggingen av kraftstasjonen da den er planlagt i et 

område med verdi for friluftsliv. 

Dersom det ikke er oppgitt spesielle føringer i tabellen ovenfor kan mindre endringer godkjennes av 

NVE som del av detaljplangodkjenningen. Anlegg som ikke er bygget i samsvar med konsesjon og/eller 

planer godkjent av NVE, herunder også planlagt installert effekt og slukeevne, vil ikke være berettiget 

til å motta el-sertifikater. Dersom det er endringer skal dette gå tydelig frem ved oversendelse av 

detaljplanene.  

Post 8: Naturforvaltning 

Vilkår for naturforvaltning tas med i konsesjonen. Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må 

være relatert til skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger. 

Post 9: Automatisk fredete kulturminner 
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NVE forutsetter at utbygger tar den nødvendige kontakt med fylkeskommunen og Sametinget for å 

klarere forholdet til kulturminneloven § 9 før innsending av detaljplan. Vi minner videre om den 

generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på 

kulturminner i byggefasen, jamfør kulturminneloven § 8 (jamfør vilkårenes pkt. 9). 

Post 12: Terskler m.v. 

Dette vilkåret gir hjemmel til å pålegge konsesjonær å etablere terskler eller gjennomføre andre 

biotopjusterende tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.  

Post 16: Registrering av minstevannføring m.v. 

Det skal etableres en måleanordning for registrering av minstevannføring i Kjølvikelva og i 

Neverskarelva. Den tekniske løsningen for dokumentasjon av slipp av minstevannføringen skal 

godkjennes gjennom detaljplanen. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares så lenge 

anlegget er i drift. 

Ved alle steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt med opplysninger om 

vannslippbestemmelser som er lett synlig for allmennheten. NVE skal godkjenne merking og skiltenes 

utforming og plassering. 

Manøvreringsreglement etter vassdragsreguleringsloven 

Kjølvikelva 

Følgende data for vannføring og slukeevne er hentet fra konsesjonssøknaden/planendringssøknaden og 

lagt til grunn for NVEs konsesjon og fastsettelse av minstevannføring i Kjølvikelva: 

 

Middelvannføring l/s 850 

Alminnelig lavvannføring l/s 80 

5-persentil sommer l/s 100 

5-persentil vinter l/s 40 

Maksimal slukeevne l/s 2400 

Maksimal slukeevne i % av middelvannføring % 280 

 

Søker foreslår en minstevannføring tilnærmet 5-persentilverdiene som tilsvarer 100 l/s i perioden 1/5-

30/9 og 40 l/s resten av året i Kjølvikelva. Fylkeskommunen i Nordland ber om at det slippes en 

minstevannføring som kan opprettholde verdiene i bekkekløften, men har ingen konkrete forslag til 

minstevannføring. I Stigåga er det registrert en bekkekløft av B-verdi og biologiske verdier i tilknytning 

til denne som har noe krav til fuktighet. Det er ikke registrert arter eller miljø med ekstreme krav til 

fuktighet. En utbygging vil redusere vannføringen i svært stor grad, i og med at det sjelden vil gå 

overløp over dammen med 280% slukeevne. I praksis vil alt vann annet enn store flommer og 

minstevannføring bli overført til Nevervatnet. NVE mener med bakgrunn i de registrerte biologiske 

verdiene at minstevannføringen i sommersesongen bør ligge høyere enn det søker har foreslått. Dette vil 

også bidra til å opprettholde noe av inntrykkstyrken til elva i forhold til landskap og friluftsliv ned mot 

Øvervatn. I vintersesongen har reindriftsnæringa utfordringer med stadig smelting/tilfrysing som fører til 

ising. NVE mener at det er en fare for at et minstevannføringsslipp vil bygge issvuller i elva nedenfor 

inntaket der flyttleia går på vinteren på grunn av smelting/tilfrysing. Dette vil være til hinder for flytting 

og oppsamling av rein. Derfor mener NVE at det vil være hensiktsmessig å frafalle krav om 

minstevannføring i vintersesongen og heller øke minstevannføringen i sommersesongen. Under 
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innsigelsesmøte uttalte Fylkesmannen i Nordland støttet de at dette kunne være et alternativ for å 

redusere sannsynligheten for ising og dermed redusere ulempen for reindrift. De uttrykte derimot 

bekymring for bekkekløften lenger ned. NVE mener at et relativt stort restfelt vil bidra til å sikre 

tilstrekkelig vannføring i bekkekløften i vintersesongen. 

Neverskarelva 

Det er i dag ikke krav til minstevannføring i Neverskarelva. I praksis vil det si at det bare går vann i 

Neverskarelva i de perioder når det tappes fra magasinet, eller er overløp. Følgende data for vannføring 

og slukeevne er hentet fra konsesjonssøknaden og lagt til grunn for NVEs konsesjon og fastsettelse av 

minstevannføring i Neverskarelva: 

Middelvannføring l/s 480 

Alminnelig lavvannføring l/s 70 

5-persentil sommer l/s 30 

5-persentil vinter l/s 60 

Maksimal slukeevne l/s 910 

Maksimal slukeevne i % av middelvannføring % 190 

Minste driftsvannføring l/s 120 

 

Søker foreslår at det ikke stilles krav til minstevannføring i Nevervatnet kraftverk. Ingen av 

høringspartene har konkrete forslag til størrelse på minstevannføring i elva. NVE mener at det bør gå 

noe minstevannføring i Neverskarelva i de perioder da kraftverket vil være i drift. Vannføringen som 

kommer i forbindelse med tapping av magasinet, noe som i dag skjer ca. 2 ganger i året og overløp vil 

etter en utbygging gå i kraftverket i stedet for i elva. Det er etter NVEs syn rimelig å stille krav til noe 

vannføring i elva for å kompensere for dette. Nedre deler av Neverskarelva renner over blankskurt berg 

og ligger i et område som er viktig for friluftsliv. Det er derimot få registrerte verdier knyttet til elva og 

NVE mener dermed det er tilstrekkelig med en minstevannføring på nivå med lavvannsverdiene.  

Ut fra dette mener NVE at det må slippes en minstevannføring i Kjølvikelva på 130 l/s i tiden 1/5-30/9 

og 0 l/s resten av året. I Neverskarelva mener NVE at det må slippes en minstevannføring på 50 l/s hele 

året, så lenge det er tilsig til inntaket. Vi mener det ikke kan kreves at det skal slippes vann fra 

Nevervatnet for å oppfylle kravet, da dette vil gripe inn i en eksisterende rettighet basert på konsesjon 

for Røyrvatn kraftverk.  

I forhold til søknaden som oppgir en produksjon på 23,4 GWh vil dette gi 1 GWh i produksjonstap, 

basert på oppgitt energiekvivalent. Samlet produksjon vil da bli på 22,4 GWh/år. Etter vårt syn er ikke 

denne reduksjonen avgjørende for økonomien i prosjektet. 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn minstevannføringskravene, skal hele tilsiget slippes forbi 

inntaket 

NVE presiserer at start-/stoppkjøring av kraftverket ikke skal forekomme. Kraftverket skal kjøres jevnt. 

Inntaksbassenget skal ikke benyttes til å oppnå økt driftstid, og det skal kun være små 

vannstandsvariasjoner knyttet til opp- og nedkjøring av kraftverket. Dette er primært av hensyn til 

naturens mangfold og mulig erosjonsfare. 

Inntaket skal plasseres slik at det ikke under noen omstendighet påvirker innsjøens vannstand.  
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Andre merknader 

Regulering av Nevervatnet og forholdet til ISE Produksjon Røyrvatn AS 

Det er Nevervatnet Kraft AS som søker om konsesjon til å bygge Nevervatnet kraftverk med tilhørende 

overføring av Kjølvikelva. Nevervatnet Kraft AS er et felleseid selskap mellom ISE Produksjon AS og 

Statskog Energi AS. ISE Produksjon har søkt om overdragelse av konsesjon og bruksretter tilhørende 

Røyrvatn kraftverk fra Sørfold Kraftlag, der reguleringen av Nevervatnet inngår. NVE har gitt positiv 

innstilling til dette og saken ligger nå til behandling i OED. Vi viser til vår innstilling gitt 06.02.2016, 

der det står om forholdet mellom Røyrvatn og Nevervatnet kraftverk: 

«Søknaden om overdragelse av konsesjoner og samtykke til overføring av bruksretter/leieavtaler 
berører i stor grad Statskog Energi AS gjennom leieavtalen med Sørfold Kraftlag, samt at det omsøkte 
Nevervatnet kraftverk griper inn i eksisterende reguleringskonsesjon for Nevervatnet og Røyrvatnet. 
NVE orienterer derfor samtidig om dette slik at departementet er kjent med forholdet. 
  
Søknad om bygging av Nevervatnet kraftverk berører reguleringskonsesjonen til Nevervatnet og 
Røyrvatnet. En ev. ny konsesjon til reguleringen av Nevervatnet og Røyrvatnet vil i så fall måtte endres 
nok en gang dersom det gis konsesjon etter vassdragsreguleringsloven til overføring av Kjølvikelva på 
et senere tidspunkt.» 

Dersom det gis konsesjon til overføring av Kjølvikelva etter de planer som nå foreligger, mener NVE at 
overføringen kan knyttes direkte til kraftverkskonsesjonen for Nevervatnet kraftverk og ikke 
nødvendigvis må tas inn i det eksisterende manøvreringsreglement for Røyrvatn kraftverk. I 
vassdragsreguleringslovens § 9 står det at det bør dannes brukseierforening, men i likhet med 
eksempelvis konsesjoner i Tovdalsvassdraget gitt til ulike konsesjonærer, ser vi ikke nødvendigheten av 
dette på nåværende tidspunkt. Det mest hensiktsmessige ville i stedet være å ha én regulant å forholde 
seg til, særlig sett i sammenheng med at eierskapet til de to kraftverkene i stor grad vil være den samme. 
I forbindelse med en framtidig revisjon av Nevervatnet og Røyrvatnet mener NVE at det er viktig at nye 
og eksisterende tiltak sees under ett for å få en helhetlig vurdering av vassdraget. Det vil dermed bli satt 
samme vilkår til adgang for alminnelig revisjon for Nevervatnet kraftverk som for Røyrvatn kraftverk. 
Vilkårene for konsesjon av Røyrvatn kraftverk med reguleringer kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
01.05.2026.  

Gøran Helgesen har i sin uttalelse til søknaden om Nevervatnet kraftverk informert om at han har hytte 

og naust ved siden av Nevervatnet. Han ytrer bekymring for at reguleringssonen vil bli endret i 

forbindelse med søknaden om Nevervatnet kraftverk. NVE viser til innstillingen om overdragelse av 

konsesjon og bruksretter tilhørende Røyrvatn kraftverk. I innstillingen foreligger det forslag til 

manøvreringsreglement for reguleringen av Nevervatnet. Manøvreringsreglementet er basert på tidligere 

reglement med HRV på 417 og LRV på 415. Naturlig vannstand er på 416 m.  

Videre saksbehandling 

Saken oversendes med dette til Olje- og energidepartementet for videre behandling. Sakens dokumenter 

er tilgjengelig i elektronisk format på SeDok. 

 

Med hilsen 

Per Sanderud 

vassdrags- og 

energidirektør 

Rune Flatby 

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

Vedlegg:    Forslag til vilkår 

 Forslag til manøvreringsreglement 

 

   

   
 

  

Kopi til: 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

Duokta reinbeitedistrikt, Nordland 

Fauske kommune 

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland 

Fylkesmannen i Nordland 

Gøran Helgesen 

Nevervatn Kraft AS 

Nordland fylkeskommune 

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Nordland 

Sisomar AS 

Statens vegvesen - region nord 

Stifjell utmarkslag 

Sørfold kommune 

Tuorpon sameby 

 



 
 

Forslag til 
Manøvreringsreglement 

for overføring av Kjølvikelva og  
Nevervatnet kraftverk i Sørfold kommune i Nordland 

 
 

 
1. 

Overføringer 
Kjølvikelva skal overføres fra Kjølvikdalen til 
Nevervatnet. 
 

2. 
Ved manøvreringen skal det has for øye at 
vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor 
overføringsstedet så vidt mulig ikke økes. 
 I tiden 1.5-30.9 skal det slippes 130 l/s forbi 
inntaket i Kjølvikelva. Resten av året skal det ikke 
slippes minstevannføring.  
 Det skal slippes 50 l/s fra inntaket i Nevervatnet 
kraftverk hele året i de perioder kraftverket er i drift. 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til 
minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. 
Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift. 
 Alle vannføringsendringer skal skje gradvis. 
 Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers 
behov. 

3. 
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres 

av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over 
manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det 
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, 
snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan 
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som 
regulanten plikter å oppbevare for hele 
reguleringstiden. 
 

4. 
Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter 
dette reglementet medfører skadelige virkninger av 
omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for 
denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som 
finnes nødvendige. 
 Forandringer i reglementet kan bare foretas av 
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til 
å uttale seg. 
 Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet 
avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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Forslag til vilkår  

for tillatelse etter reguleringsloven og vannressursloven  
til Nevervatnet Kraft AS 

 til å foreta overføring av Kjølvikelva 
og å bygge Nevervatn kraftverk 

 
(Fastsatt ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx) 

 
 

1 
(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Vilkårene for konsesjonen kan første gang tas 

opp til alminnelig revisjon samtidig med fornyelse 
av konsesjoner i Røyrvatn kraftverk (bl.a. 
Nevervatnet). Deretter kan vilkårene tas opp til 
revisjon etter 30 år, samtidig med eventuell 
vilkårsrevisjon for hovedkonsesjonen. Hvis 
vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til 
å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han 
har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. 
vassdragsreguleringsloven § 10 nr 3 første ledd. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 
De utførte reguleringsanlegg eller andeler i dem 

kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til 
gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse 
med vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene. 

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke. 
 

2 
(Konsesjonsavgifter) 

For den øking av vannkraften som innvinnes ved 
overføringen av Kjølvikelva for eiere av vannfall 
eller bruk i vassdraget skal disse betale en årlig 
avgift til staten på kr 8 pr. nat.hk. og en årlig avgift 
til de fylkes-, herreds-  og bykommuner som Kongen 
bestemmer på kr 24 pr. nat.hk.  

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering 
etter de tidsintervaller som loven til enhver tid 
bestemmer. 

Økingen av vannkraften skal beregnes på 
grunnlag av den øking av vannføringen som 
reguleringen antas å ville medføre utover den 
vannføring som har kunnet påregnes år om annet i 
350 dager av året. 

Ved beregningen av økingen forutsettes det at 
magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen 
i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som 
i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet 
øking av vannkraften avgjøres med bindende 
virkning av NVE. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert 
som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er 
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelses-
loven kap. 7. 

Etter forfall påløper rente som fastsatt i medhold 
av lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling m.m. § 3 første ledd. 
Konsesjonsavgiftsmidler avsettes særskilt for 

hver kommune til et fond, som etter nærmere 
bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis 
anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. 
Vedtekter for fondet skal godkjennes av 
Fylkesmannen. 
 

3 
(Kontroll med betaling av avgift m.v.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter 
etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 19 
(Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet. 
 

4 
(Byggefrister m.v.) 

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra 
konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere 5. 
Fristene kan forlenges av Olje- og 
energidepartementet. I fristene medregnes ikke den 
tid som på grunn av særlige forhold (vis major), 
streik eller lockout har vært umulig å utnytte. 

 
5 

(Erstatning til etterlatte) 
Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene 

omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan 
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av 
Olje- og energidepartementet pålegges å sikre 
eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning. 

 
6 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.) 
Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans 

kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av 
naturforekomster, landskapsområder, kulturminner 
m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller 
historiske grunner eller på grunn av områdenes 
naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike 
ødeleggelser ikke kan unngås, skal vedkommende 
myndighet underrettes i god tid på forhånd. 
 

7 
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, 

tilsyn m.v.) 
Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og 



 

 

2 

senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som 
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene 
forbundet med dette dekkes av konsesjonæren. 

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE 
detaljerte planer med nødvendige opplysninger, 
beregninger og kostnadsoverslag for regulerings-
anleggene. Arbeidet kan ikke settes igang før 
planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, 
minst mulig skjemmende og skal til enhver tid 
holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og 
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir 
best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om 
planene for anleggsveger, massetak og plassering av 
overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett 
over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med 
denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig 
opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg 
eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de 
senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller 
ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til 
andre uten NVEs samtykke. 

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring 
av plikter i henhold til denne posten. 

 
8 

(Naturforvaltning) 
I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av Miljødirektoratet 

 
a. å sørge for at forholdene i Kjølvikelva er slik at 

de stedegne fiskestammene i størst mulig grad 
opprettholder naturlig reproduksjon og 
produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for 
fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og 
dyrepopulasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige 
rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i 
vassdraget opprettholdes og at overføringer 
utformes slik at tap av fisk reduseres, 

d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad 
opprettholdes. 

 
II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene 
for plante- og dyrelivet i området som direkte eller 
indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende 
tiltak. 

 
III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av Miljødirektoratet å sørge for at 
friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området 
som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid 
og regulering tas vare på i størst mulig grad. Om 
nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 
 

IV 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-

melse av Miljødirektoratet å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser samt frilufts-
livsundersøkelser i de områdene som berøres av 
reguleringen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å 
delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som 
omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen. 
 

V 
Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene 

til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 
 

VI 
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn 

med overholdelsen av ovenstående vilkår eller 
pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av 
konsesjonæren. 
 

9 
(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å 
undersøke om tiltaket berører automatisk fredede 
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være 
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke 
om dispensasjon fra den automatiske fredningen 
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket 
kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, 
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har 
vært kjent, skal melding om dette sendes 
kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet 
stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 
 

10 
(Forurensning m.v.) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens 
nærmere bestemmelse: 
 
- å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med 
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reguleringen er påkrevet av hensyn til forurens-
ningsforholdene i vassdraget. 

- å bekoste helt eller delvis oppfølgingsunder-
søkelser i berørte vassdragsavsnitt. 

 
11 

(Ferdsel m.v.) 
Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til 

vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, 
bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved 
anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet 
om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til 
stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på 
konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier 
som konsesjonæren bygger, skal kunne benyttes av 
allmennheten, med mindre NVE treffer annen 
bestemmelse. 

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å 
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk 
og som vil bli neddemmet eller på annen måte 
ødelagt/utilgjengelige. 

 
12 

(Terskler m.v.) 
I de deler av vassdragene hvor inngrepene 

medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å 
bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere 
skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, 
fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan 
NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene 
forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er 
fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 

Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan 
som ivaretar både private og allmenne interesser i 
vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med 
utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konse-
sjonæren. 

 
13 

(Rydding av reguleringssonen) 
Neddemmede områder skal ryddes for trær og 

busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, 
maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, 
skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE 
pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes 
etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i 
denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være 
gjennomført før første neddemming og bør så vidt 

mulig unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 
Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i 

denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 

 
14 

(Manøvreringsreglement m.v.) 
Vannslippingen skal foregå overensstemmende 

med et manøvreringsreglement som Kongen på 
forhånd fastsetter. 

Viser det seg at slippingen etter dette reglement 
medfører skadelige virkninger av omfang for 
allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til 
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte 
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de 
endringer i reglementet som finnes nødvendige. 

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før 
reglementet er fastsatt. 
 

15 
(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.) 

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse 
av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som 
er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser 
og stille det innvunne materiale til disposisjon for 
det offentlige. 

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la 
oppta i anledning av anleggene, skal sendes 
Kartverket med opplysning om hvordan målingene 
er utført 
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(Registrering av minstevannføring, krav om 
skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for 
registrering og dokumentasjon av minstevannføring, 
løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal 
fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med 
pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser 
og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner 
som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen må 
markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller 
sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og 
opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på 
og ved anleggene. 

 
17 

(Etterundersøkelser) 
Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste 

etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med 
tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser 
om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
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som skal utføre dem. 
 

18 
(Militære foranstaltninger) 

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet 
militære foranstaltninger for sprengning i 
krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav på 
godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende 
ulemper eller innskrenkninger med hensyn til 
anleggene eller deres benyttelse. Konsesjonæren må 
uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene 
som skjer i krigsøyemed. 

 
19 

(Konsesjonskraft) 
Konsesjonæren skal avstå til kommuner og 

fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 
10 % av den for hvert vannfall innvunne øking av 
vannkraften, beregnet etter reglene i 
vassdragsreguleringsloven § 11 nr 1, jf § 2 tredje 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med 
grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. 

Staten forbeholdes rett til inntil 5 % av kraft-
økningen, beregnet som i første ledd. 

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og 
beregner effekt og energi.   

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for 
utgående ledninger eller fra konsesjonærens 
ledninger med leveringssikkerhet som fastkraft og 
brukstid ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan 
ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres lednin-
ger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. 
Kostnadene ved omforming og overføring av kraften 
ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens appar-
atanlegg for utgående ledninger, betales av den som 
tar ut kraften. 

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak 
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som 
ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. 
Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og 
energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft 
kan skje med 2 års varsel. 

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens 
apparatanlegg for utgående ledninger, fastsettes 
hvert år av Olje- og energidepartementet basert på 
gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk i hele landet. 

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er 
betinget i denne post uten at vis major, streik eller 
lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og 
energidepartementets bestemmelse å betale til 
statskassen en mulkt som for hver kWh som urettelig 
ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert 
år fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et 
påslag av 100 %. Det offentlige skal være berettiget 
til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse 
å overta driften av kraftverkene for eierens regning 
og risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere 
den betingede kraften. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas 
opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato. 
 

20 
(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å 
utforme anlegget slik at mulighetene for luftover-
metning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til 
elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel 
vise seg ved anleggets senere drift at 
luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan 
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE 
bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller 
redusere problemene, herunder forsøk med hel eller 
delvis avstengning av anlegget for å lokalisere 
årsaken. 

 
21 

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene) 
Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser 

som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til 
kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. 
Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av 
konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes 
av NVE. 

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser 
gitt i loven eller i medhold av loven plikter konse-
sjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i 
lovlig orden.  

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 
2 (Konsesjonsavgifter), 4 (Byggefrister m.v.), 14 
(Manøvreringsreglement m.v.), 19 
(Konsesjonskraft) og 21 (Kontroll med 
overholdelsen av vilkårene) kan medføre at 
konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med 
bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven § 12 nr 
21.  

For overtredelse av de i reguleringsloven eller i 
medhold av loven fastsatte bestemmelser, eller 
vilkår satt for konsesjon eller vedtak i medhold av 
loven, kan NVE treffe vedtak om tvangsmulkt. 
Tilsvarende kan den ansvarlige pålegges 
tvangsmulkt for å sikre at vedtak i medhold av 
vannressursloven blir gjennomført, jf. 
vannressursloven § 60. Tvangsmulkten kan 
fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp.  Tvangsmulkten tilfaller statskassen 
og er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis 
pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i 
pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59. 

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene 
eller pålegg fastsatt med hjemmel i 
vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven 
kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med 
bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. 
vassdragsreguleringsloven §§ 24 og 25 og 
vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav 
c. 
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(Tinglysing) 
Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal 

tinglyses for konsesjonshavers regning. Olje- og 
energidepartementet kan bestemme at et utdrag av 
konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eien-
dommer eller bruk i vassdraget for hvilke 
reguleringene kan medføre forpliktelser. 

 
 

 



 

Utkast til anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Nevervatn kraft AS    

 Organisasjonsnummer: 916750366   

  

Dato:  14.12.2017 

Varighet: (Sett inn dato 30 år fra konsesjonsdato) 

Ref.: 201708160-3    

Kommune: Sørfold 

Fylke: Nordland   

 

 

 

 



 
Side 2 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 gir Olje- og energidepartementet under henvisning til søknad av 8. 

mars 2016 og planendringssøknad av 28. november 2016 og vedlagt notat/brev av (dato) 

anleggskonsesjon til Nevervatn kraftverk AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:  

 En ca. 3,3 km lang jordkabel fra Nevervatnet kraftverk til koblingskiosk ved Rørvatn kraftverk 

med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 150 

mm2. 

 I Nevervatnet kraftverk: 

o En generator med ytelse 5,9 MVA og spenning 66 kV 

o En transformator med ytelse 5,9 MVA og omsetning 6,6/22 kV 

o Nødvendig høyspennings apparatanlegg 

 

 

Anlegget skal bygges i traseen som fremgår på kartet merket Nevervatnet kraftverk i målestokk 1:20000 

vedlagt denne konsesjonen.  



 
Side 3 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil (sett inn dato 30 år fra konsesjonsdato). 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Bygging 

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og 

fullføres innen ytterligere fem år. 

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 

søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes. 

4. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra (rette 

myndighet). Godkjenning kan gis etter søknad. 

5. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes (rette 

myndighet) om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

6. Endring av konsesjon 

(Rette myndighet) kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke 

samfunnsmessige interesser. 

7. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan (rette myndighet) bruke de til 

enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av 

denne lovgivningen. 

(Rette myndighet) kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.  



 
Side 4 

 

9. Detaljplan 

Anleggsarbeid for kraftledningen skal inkluderes i detaljplanen for vannkraftverket. 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/10816     
 Arkiv sakID.: 18/2188 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
086/18 Formannskap 30.10.2018 
109/18 Kommunestyre 08.11.2018 

 
 
Revidering av delegeringsreglement 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 086/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 

 
Vedlegg: 
21.09.2018 Delegeringsreglement for Fauske 21.09.2018 1391870 
 
Sammendrag: 
I kommunelovens § 39 står følgende: 

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte 
organer. 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for 
innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. 

 
 
Kommunestyret delegerer enten til et politisk utvalg eller til rådmannen. Det som blir delegert til 
rådmannen, kan rådmannen delegere videre. 
 
Fauske kommune abonnerer på Kommuneforlagets KF-infoserie og KF Delegeringsreglement. Vi får 
informasjon om nye lover og endringer i lover med utgangspunkt i delegeringsmuligheter og 



delegeringsforbud. Delegeringsreglementet er elektronisk tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
 
 
Her er endringer utarbeidet av kommuneforlaget etter delegeringsreglementet ble revidert i K-sak 
10/18 med rådmannens vurderinger: 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 28.02.2018: 
 
Det er gjort en opprydding i etterkant av kommunenes nye overprøvingskompetanse. For å gi 
kommunene større selvstyre ble det lagt inn en paragraf i tvisteloven som gir kommunen rett til å reise 
søksmål mot staten hvis staten opphever et kommunalt vedtak. Se tvisteloven § 1-4a. Samtidig ble det 
lagt inn en paragraf i en rekke velferdslover som beskytter den private part i en slik sak. 
 
Tvisteloven 
§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 
avgjørelse 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret bør behande en sak før det reises søksmål mot staten, hvis staten opphever et 
kommunalt vedtak. § 1-4 a bør derfor ikke delegeres, men avgjøre av kommunestyret. 
 
 
Barnehageloven 
§ 19j oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i kapitell V A (§§ 19a – 19h) delegert til oppvekst- og kulturutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 19j. 
 
 
Opplæringslova 
§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i opplæringslova delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde § 15-7. 
 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i helse- og omsorgstjenesteloven delegert til helse- og omsorgsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 12-6. 
 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 7-7 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 



 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven til rådmannen. 
Dette bør også gjelde § 7-7. 
 
 
Plan- og bygningssloven 
§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret bør behande en sak før det reises søksmål om gyldigheten av en innsigelse etter § 5-4 
eller departementets avgjørelse etter § 5-6. § 5-7 bør derfor ikke delegeres, men avgjøre av 
kommunestyret. 
 
 
Sosialtjenesteloven 
§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i sosialtjenesteloven delegert til helse- og omsorgsutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde § 49 a. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 26.04.2018: 
 
 
Matrikkellova 
I matrikkellova er det gjort endringer i en del paragrafer. De fleste endringene er gjort for å forenkle 
språket og formen i lovteksten. 
 
Se §§ 5a, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 42, 48. 
 
Det er også vedtatt en del endringer i matrikkellova som vil få konsekvenser for kommunene. Blant 
annet skal oppmålingsforretning ikke lenger være en lovpålagt oppgave for kommunene, men både 
kommunale og private skal kunne tilby landmålertjenester. Det er ikke bestemt når endringene skal 
begynne å gjelde. 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har delegert myndighet etter matrikkellova til rådmannen, med unntak av § 32 hvor 
kommunestyret selv fastsetter betalingsregulativ. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 31.05.2018: 
 
 
Politiloven 
§ 14 Politivedtekter. 
 



Det ble gjort en redaksjonell endring 6. mai 2018 for å bedre presisere i lovteksten at kommuner som 
vedtar å benytte seg av adgangen til å håndheve deler av politivedtektene i henhold til § 14 tredje ledd, 
må fastsette dette i kommunens lokale politivedtekter. 
 
Det har nemlig vist seg at flere kommuner finner det uklart hvilke formkrav og saksbehandlingsregler 
som gjelder for at kommunen kan benytte seg av hjemmelen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Som ved behandlingen i kommunestyresak 116/16 anbefaler rådmannen at dette blir tatt opp ved en 
senere rullering av politivedtektene. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 06.08.2018: 
 
 
Forurensingsforskriften 
§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning (Ny) 
§ 18A-4 Miljørisikoanalyse (Ny) 
§ 18A-5 Beredskapsanalyse (Ny) 
§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning (Ny) 
§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 
beredskapsforpliktelser (Ny) 
§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i forurensningsforskriften delegert til plan- og utviklingsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 18A-3, § 18A-4, § 18A-5, §18A-7, § 18A-10 og § 18A-11. 
 
 
Adopsjonsloven (1986) 
Slettet 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne loven har kommunestyret ikke behandlet. 
 
 
Adopsjonsloven (Ny lov fra 1. juli 2018) 
§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon (Ny) 
§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon (Ny) 
§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Adopsjonsloven bør delegeres rådmannen. Lovhjemlene består av plikt til å bistå med opplysninger og 
innhente samtykke. 
 
 
Barnehageloven 
§ 17a Pedagogisk bemanning (Ny) 
§ 18 Grunnbemanning (Endret) 
§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 



pedagogisk leder (Ny) 
§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (Ny) 
§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (Endret) 
§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i barnehageloven delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Barnevernloven 
§ 4-1. Hensynet til barnets beste (Slettet) 
§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten (Endret) 
§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner (Endret) 
§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8 (Endret) 
§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse (Endret) 
§ 4-22. Fosterhjem (Endret) 
§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan (Endret) 
§ 6-4. Opplysningsplikt (Endret) 
§ 8-5. Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat (Ny) 
§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i barnevernloven delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Personopplysningsloven (Endret) 
Henvisningen til den nye personopplysningsloven er som før; loven er aktuell når kommunen er 
behandlingsansvarlig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter personopplysningsloven til rådmannen, når 
kommunen er behandlingsansvarlig. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
Skattebetalingsloven 
§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19 (Endret) 
§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)   (Endret) 
§ 5-12 Skattetrekkskonto (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter skattebetalingsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Eierseksjonsloven 
§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering (Endret) 
 



Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter eierseksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Opplæringslova 
§ 1-3 Tilpassa opplæring (Endret) 
§ 1-5 Forsøksverksemd (Endret) 
§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) (Endret) 
§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet (Ny) 
§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. (Endret) 
§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen (Ny) 
§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i opplæringslova delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Helsepersonelloven 
§ 33 Opplysninger til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter helsepersonelloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Introduksjonsloven 
§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap (Endret) 
§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter introduksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 06.08.2018: 
 
Vi har gjort en juridisk vurdering av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Vi fikk et forslag basert på at 
forskriften er i daglig bruk i mange kommuner. Etter en gjennomgang har vi valgt å legge inn følgende 
paragrafer: 
 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (ny) 
§§ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 32, 33, 34 og 37. 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne forskriften ligger under viltloven. Viltloven med forskrifter er delegert planutvalget i saker av 
prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Forskriften bør derfor 
delegeres lik viltloven. 
 



 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 05.09.2018: 
 
Endringslogg 
 
Nye regler i introduksjonsloven fra 1. september 
§ 6 Individuell plan (Endret. Kommunen har fått ny plikt til å jevnlig evaluere indiciduell plan.) 
§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak (Ny bestemmelse som handler om opplæring i mottak) 
§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak (Ny bestemmelse som handler om opplæring i 
mottak) 
§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll (Endret) 
§ 25 Behandling av personopplysninger (Endret. Kommunen gis myndighet til å behandle 
personopplysninger innenfor visse grenser) 
§ 25 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger (Ny) 
§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter introduksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Motorferdselsloven 
Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i § 6 i motorferdselsloven til plan- og 
utviklingsutvalget. § 6 i loven tar for seg motorfartøy (båt) og luftfartøy (fly/helikopter), i motsetning til 
§ 6 i forskriften som tar seg motorkjøretøy (eks. snøskuter/atv). Forskriftens § 6 kan ikke delgeres til 
rådmannen.  
 
Med møtehyppigheten som planutvalget har og byggevirksomhet i sommerhalvåret, er det en 
utfordring å avgjøre søknader om helikopterløft innen en akseptabelt tidsfrist. 
 
Rådmannens vurdering: 
Motorferdselsloven § 6 delegeres rådmannen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske
Abortloven

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter abortloven.

§ 14a

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter abortloven.

Alkoholforskriften

§ 6-2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 6-2.

§ 10-2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-2.

§ 10-4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-4.

§ 10-5

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-5.

§ 10-6

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-6 til å fatte vedtak om inndragning på 
grunnlag av tildeling av prikker..

Alkoholloven

§ 1-6. Bevillingsperioden

Kommunestyret
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Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 
alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer.

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av alkohol med inntil 4,76 
volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev
. tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse sender melding om gitte bevillinger til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

Kommunestyret -> Formannskap

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og egne utsalg.

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å godkjenne skifte av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden.

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse utarbeider forslag til alkoholpolitisk handlingsplan før den behandles i kommunestyret. 
Behandlingen i kommunestyret må være gjennomført før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp 
til behandling for neste bevillingsperiode.

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av alkohol med inntil 4,76 
volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev
. tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b

Kommunestyret -> Formannskap
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Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av alkohol med inntil 4,76 
volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev
. tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Rådmannen delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

Ved særlige grove brudd på bestemmelsene kan rådmannen med øyeblikkelig virkning inndra bevillingen 
fram til saken kan behandles av driftsutvalget.

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget er tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger.

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse vedlikeholder Helsedirektoratets register med opplysninger om innehavere av salgs- og 
skjenkebevilling.

§ 3-3 Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet

Kommunestyret -> Formannskap

AS Vinmonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter salgstid i alkoholpolitisk handlingsplan.

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 
alkohol

Kommunestyret
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Salgstiden for øl er fra kl. 08.30 til kl. 20.00 mandag til fredag. På dager før søn- og helligdager skal salget 
opphøre kl. 18.00. Dette gjelder likevel ikke dagen før Kristi himmelfartsdag og heller ikke dagen før 
høytidsdagene 1. og 17. mai.

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00.

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for 
enkeltanledninger.

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling.

Enhetsleder helse gis fullmakt til å innvilge søknader om skjenkebevilling for enkelt anledninger. Enhetsleder 
helses fullmakt kan utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap til leilighetsbruk på 
steder som uten skjenkebevilling.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til leilighetsbruk på 
steder som har bevilling for skjenking av øl og vin.

§ 6-4. Innhenting av uttalelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Før søknaden avgjøres skal enhetsleder helse innhente uttalelse fra politiet, skattemyndighetene og enhet 
Helse

§ 7-1. Bevillingsgebyrene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Anskaffelsesloven

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.
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Arkivlova

§ 6 Arkivansvaret.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

§ 8. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Barnehageloven

§ 2 Barnehagens innhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 2 Barnehagens innhold

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 7 Barnehageeierens ansvar
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter § 7

§ 8 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 8 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til fastsetting av barnehageruta i samsvar med skoleruta.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å gi erstatning av ødelagte eiendeler.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å gi erstatning for hærverk utført av barn.

§ 10 Godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 10 Godkjenning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 11. Familiebarnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 11. Familiebarnehager
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 12a Rett til plass i barnehage

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 12a Rett til plass i barnehage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 13 Prioritet ved opptak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndghet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 13 Prioritet ved opptak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret
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Kommunestyre vedtar tilskuddssatser i forbindelse med kommunens årsbudsjett.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage delegers myndighet til oppfølging av offentlig tilskudd, jfr. § 14 a.

§ 15. Foreldrebetaling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å avgjøre søknader om friplass i barnehage.

§ 15. Foreldrebetaling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 16 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 16 Tilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.
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§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til tilsyn med kommunale og private barnehager.

§ 17 Styrer

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 17 Styrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om førskoleutdanning.

Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

§ 18 Grunnbemanning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om førskoleutdanning.

Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

Enhetsleder barnehage gis myndighet å disponere tildelte kursmidler til ped.personale/RKK

§ 18 Grunnbemanning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19 Politiattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage -> 
Barnehagestyrer
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Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for sin barnehage.

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrift.

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 
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§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Barnevernloven

§ 2-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

Rådmannen delegres myndighet til å utpeke barnevernets leder. 

§ 2-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven.

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-17. Flytting av barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-17. Flytting av barnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-22. Fosterhjem

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-22. Fosterhjem

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

Beitelova

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter.

§ 16

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Brann- og eksplosjonsvernloven

§ 7 Tiltak ved store arrangementer

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 9 Etablering og drift av brannvesen

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 10 Dokumentasjon og rapportering

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 11 Brannvesenets oppgaver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 13 Særskilte brannobjekter

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 15 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 16 Nødalarmeringssentral

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 28 Gebyr m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 39 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 40 Tvangsgjennomføring

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 43 Utfyllende forskrifter

Kommunestyret

Kommunestyret kan vedta lokal forskrift om bruk eller forbud mot bruk av fyrverkeri.

§ 43 Utfyllende forskrifter

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS
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Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

Burettslagslova

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova. 

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova. 

Bustøttelova

§ 5 Krav til bustaden

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 7 Finansiering og organisering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 b Gjennomføring av masseinnhenting

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

Domstolloven

§ 27

Kommunestyret

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom 
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og
om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. 
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

§ 57

Kommunestyret

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober
året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

§ 58

Kommunestyret -> Rådmann

Valget innberettes til fylkesmannen.

§ 66

Kommunestyret

Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert 
fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det
påfølgende år.

§ 66a

Kommunestyret

Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til utvalgene av 
lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan domstollederen bestemme at 
det skal velges flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet 
medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter 
folketall.

Kommunestyret gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er mottatt.
Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.
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§ 67

Kommunestyret -> Rådmann

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig 
representerer alle deler av befolkningen. Rådmannen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 
valget.

§ 68

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med 
§67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver 
som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

§ 68

Kommunestyret

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i 
første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er 
bestemt etter §§64 og 65.

§ 69

Kommunestyret -> Rådmann

Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsene skal 
inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert 
kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt. 
Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.

§ 73

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven § 70-72.

§ 74

Kommunestyret -> Rådmann

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller 
vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder 
tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av rådmannen.

§ 191

Kommunestyret -> Ordfører
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For en kommune er det ordføreren som tar imot forkyndelser og meddelelser. 

Dyrehelsepersonelloven

§ 3a Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter dyrehelsepersonelloven. 

Eierseksjonsloven

§ 7 Vilkår for seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 8 Seksjoneringstidspunktet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 17 Oversendelse til tinglysing

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 27 Vedtekter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 37 Krav mot tidligere avtalepart

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 42 Ekstraordinært årsmøte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

Eigedomsskattelova
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

§ 3

Kommunestyret

Kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på enten

faste eiendommer i hele kommunen, eller
faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 
utbygging er i gang, eller
bare på verk og bruk i hele kommunen, eller
bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller
eiendom både under bokstav b og c, eller
eiendom både under bokstav b og d, eller
faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

Til kommunen blir regnet sjøområder ut til grunnlinjene.

§ 7

Kommunestyret

Kommunestyret kan frita disse eiendommene helt eller delvis for eiendomsskatt:

Eiendom til stiftinger eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
Bygning som har historisk verdi.
Bygning som helt eller i noe mon blir benyttet til husvære. Fritaket kan gjelde i opptil 20 år fra den 
tiden bygningen ble ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få
fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.
Bygning og grunn i visse deler av kommunen.
Fritidsboliger.

§ 8 A-3 Verdsetjing

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør saker som er av prinsipiell betydning.

§ 8 A-4 Kontorjustering

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør saker som er av prinsipiell betydning.

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør om eiendomsskatten for boliger skal bygge på verdien (taksten) som blir satt på 
eiendommen ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt året før skatteåret. Skattegrunnlaget for slike 
boliger skal regnes ut etter reglene i denne paragraf.
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

§ 10

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hvilke satser og regler som skal benytte 
ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret.

§ 11

Kommunestyret

Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter på faste 
eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

§ 12

Kommunestyret

Kommunestyret kan fastsette ulike skattøre for:

Boenheten på eiendommer med selvstendige boenheter.
Grunneiendommer som det står hus på, og husløse grunneiendommer.
Bygninger og grunn.
Avgrenset område som nevnt i §3.
Verk og bruk i områder som ikke er utbygd på byvis, jf. §4, andre ledd, andre og tredje punktum.

§ 20

Kommunestyret

Klage etter §19, første ledd, på utskrevet eiendomsskatt blir avgjort av ei nemnd som kommunestyret velger. 
Kommunestyret kan enten opprette en egen nemnd til å ta seg av oppgavene eller legge oppgavene til en 
annen kommunal nemnd.

§ 23

Kommunestyret -> Rådmann

Føresegnene i skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd og § 15-6 første og andre ledd og 
skattebetalingsloven § 17-1 fjerde og femte ledd gjeld på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for tingretten i 
sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om 
eigedomsskatt.

Fristane i førre leden gjeld tilsvarande for kommunen. Kommunen må rette søksmål mot leiaren av 
klagenemnda. Skattytaren skal varslast om søksmålet.

§ 25

Kommunestyret

Eiendomsskatten skal betales i terminar slik som kommunestyret fastsetter

Ekteskapsloven
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§ 12 a Vigsler i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

I kommunestyresak 78/17 ble tilbudet om vigsel beskrevet. Rådmannen tilrettelegger for vigsler.

§ 12 Vigslere

Kommunestyret

Kommunestyret har etter kommunestyresak 78/17 tildelt rådmannen Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.

Eldrerådslova

§ 1 Skiping av kommunale eldreråd

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv et eldreråd for valgperioden.

§ 2 Val og samansetjing av kommunale eldreråd

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om forholdsvalg i §§36 og 37 i 
lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjelder ikke ved valg av eldreråd.

Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av 
rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

Energiloven

§ 2-1 Søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker etter lov om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og 
bruk av energi m.m. (energiloven) med forskrifter.

Film- og videogramlova

§ 2 Kommunal løyveordning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve konsesjon etter lov om film og videogram.

§ 2 Kommunal løyveordning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
film og videogram.

Finansavtaleloven

Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Kapittel 4. Kausjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Fiskerpensjonsloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etterfiskerpensjonsloven - Opplysningsplikt. 

Flagging på kommunale bygninger

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder institusjon

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole -> Rektor

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.
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§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage -> 
Barnehagestyrer

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

Folkebibliotekloven

§ 1 Målsetting

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 4 Generelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 5 Kompetanse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

Folkehelseloven

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 
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§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 6 Mål og planlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 7 Folkehelsetiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

Kommunestyret -> Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS:

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om folkehelsearbeid (
folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse
og miljøtilsyn Salten IKS.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner
som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen.
Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og 
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 11 Helsekonsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 12 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver
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Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 13 Gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 14 Retting

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 16 Stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 18 Straff

Kommunestyret

Kommunestyret selv begjærer offentlig påtale hvis overtredelsen ikke har medført helseskade eller kun 
ubetydelig fare for helseskade.

§ 26 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 28 Beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 
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§ 30 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

Folkeregisterloven

§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

§ 9-1 Taushetsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

Folketrygdloven

§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 5-21 Fastlønnstilskott

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 6- 4. Hjelpestønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 21- 5 Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

Forpaktingslova

§ 1 Omfanget av lova



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 43 av 323

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 6 Forpaktingsavgifta
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

Forsikringsvirksomhetsloven

§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

Forurensningsforskriften

§ 1-2 Virkeområde

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-2 Virkeområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-9 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-9 Meldeplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-11 Dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-11 Dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 1-14 Overgangsbestemmelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-14 Overgangsbestemmelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 2-11 Tilsyn og kontroll

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-12 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-12 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-14 Handlingsplaner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-14 Handlingsplaner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-15 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-15 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-5 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-5 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-10 Alarmterskler

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-10 Alarmterskler

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-12 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-12 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-15 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-15 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-1 Rammen for gebyrene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-1 Rammen for gebyrene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-3 Krav om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-3 Krav om tillatelse
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-6 Utslippsmålinger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-6 Utslippsmålinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-13 Miljøstandarder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-13 Miljøstandarder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-17 Vedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-17 Vedtaket

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-18 Underretning om vedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-18 Underretning om vedtaket

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-21 Tilstandsrapport

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-21 Tilstandsrapport

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-2 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41-2 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-6 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-6 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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Forurensningsloven

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.
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§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.
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§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.
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§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52a Gebyrer
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

Kommunestyret -> Rådmann

Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
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Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besittere av 
næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Forvaltningsloven

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht. forvaltningslovens § 28, 2.ledd, 
for vedtak fattet i underutvalg eller rådmannen.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret
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Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2. ledd – for vedtak truffet av 
formannskapet.Fylkesmannen med underinstanser er klageinstans der særlovgivningen har beholdt denne 
ordningen.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles. 

§ 44 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 45 Administrativt rettighetstap

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 46 Administrativ foretakssanksjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 47 Samordning av sanksjonssaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 48 Orientering om taushetsrett mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 49 Underretning om sakens utfall

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 51 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

Friluftsloven

§ 2 Ferdsel i utmark
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2 Ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 2 Ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 80 av 323

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 
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§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 
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Friskolelova

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-3 Skolegangen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-3 Skolegangen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler.

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak om induviduelle lærerplaner.

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 3-7 Skyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 3-7 Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Geodataloven

§ 4 Deltakende virksomheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 5 Offentlige geodatatjenester

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 6 Deling av geodata

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

Gjeldsinformasjonsloven

§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsinformasjonsloven.

Gjeldsordningsloven

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

Grannegjerdelova

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.
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§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Gravferdsloven

§ 2 Krav til gravplasser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 3 Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 6 Rett til grav

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 9 Hvem som sørger for gravferden
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 21 Vedtekter og avgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 21 Vedtekter og avgifter

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter festeavgift for gravsted.

§ 23 Forvaltningsansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

Hanndyrloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hanndyrloven.

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Havne- og farvannsloven

§ 6 Gebyr for behandling av søknad om tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 8 Delegasjon og overføring av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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§ 9 Kommunens forvaltningsansvar og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret

Kommunestyret kan delegere myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, til interkommunalt 
samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til 
selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 14 Bruk av farvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 15 Uhindret ferdsel i farvannet mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 25 Anløpsavgift

Kommunestyret

Kommunestyret kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales 
anløpsavgift til kommunen.

§ 25 Anløpsavgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 27 Tiltak som krever tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 31 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 32 Samordning av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 33 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 34 Forbud mot å volde fare, skade eller ulempe i farvannet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 35 Vrakfjerning mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 36 Direkte gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 37 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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§ 40 Drift og vedlikehold av havn mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 42 Bruk av havnen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 43 Sikkerhet og terrorberedskap i havner og havneterminaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 45 Alminnelige regler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 46 Krav til utpekte havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 47 Havnekapitalen i kommunale havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 48 Forvaltning av havnekapitalen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 50 Fritak fra reglene om havnekapital

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 55 Inndrivelse av gebyr og avgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 56 Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 57 Pålegg om retting og stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 58 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 59 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 60 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 61 Endring og tilbakekall av tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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Helligdagsfredloven

§ 5 Salg fra faste utsalgssteder

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å søke fylkesmannen om at et område skal regnes som typisk 
turiststed.

Helseberedskapsloven

§ 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 2-3 Varsel og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 4-1 Tjenesteplikt og beordring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 4-2 Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
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heldøgns tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter kriteriene vedtatt i forskriften.

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter,

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-2 a.Om informasjon

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-2 a.Om informasjon

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter første ledd, herunder krav til 
politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ.

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret
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Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 5-7 Registrering av meldinger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-7 Registrering av meldinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med 
helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen 
med andre kommuner.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret

Avtalepartene skal årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser.

Kommunestyret kan kan si opp avtalen med ett års frist. Når en av partene sier opp avtalen, skal det 
regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet.

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
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§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-3 Koordinerende enhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-3 Koordinerende enhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-3 Forskning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-3 Forskning



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 102 av 323

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-1 Formål

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-1 Formål

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-4 Krav til forebygging

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-4 Krav til forebygging

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt

Kommunestyret -> Rådmann



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 103 av 323

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-7 Overprøving i tingretten

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-7 Overprøving i tingretten

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

Helsepersonelloven

§ 10 Informasjon til pasienter m.v.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 33 Opplysninger til barnevernet
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 36 Melding om dødsfall

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 39 Plikt til å føre journal

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 43 Sletting av journalopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 44 Journal på feil person

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

Helseregisterloven

§ 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 14 Opplysninger fra Folkeregisteret

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 16 Plikt til å innrapportere data til statistikk

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 21 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 22 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 23 Informasjon til allmennheten om behandling av helseopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 24 Rett til informasjon og innsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

Helsetilsynsloven

§ 3 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsetilsynsloven.

Hundeloven

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på kirkegård.

I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la tisper gå løse i løpetiden.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

I følge politivedtektenes § 24, plikter eier eller den som har ansvar for hund straks å fjerne ekskrementer som
hunden etterlater seg på offentlig sted.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.
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§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

Husbankloven

§ 1 Oppgåver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

Husleieloven

§ 11- 3 Tjenestebolig

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

§ 11-2 Elev- og studentboliger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 111 av 323

Inndelingslova

§ 4 Vedtak om samanslåing

Kommunestyret

Kongen gjør vedtak om sammenslåing av kommuner når de kommunene saken gjelder har sluttet seg til 
forslaget om sammenslåing. Dersom noen av kommunene har uttalt seg mot sammenslåing, skal saken 
legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 5 Vedtak om deling

Kommunestyret

Kongen gjør vedtak om deling av en kommune når kommunen saken gjelder har sluttet seg til forslaget. 
Dersom kommunen har uttalt seg mot deling, skal saken legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 8 Initiativrett

Kommunestyret

Søknad om at det skal settes i gang utredning om grensejustering eller grensefastsetting kan fremmes av 
innbyggere og grunneiere i de kommunene søknaden gjelder, av næringsdrivende som har sin registrerte 
forretningssted der og av kommunestyret eller fylkestinget i de kommunene eller fylkeskommunene 
søknaden gjelder.

§ 9 Saksutgreiing

Kommunestyret

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetting, skal de kommunene saken gjelder, få 
uttale seg. I saker om sammenslåing eller deling må kommunestyret selv uttale seg.

§ 9 Saksutgreiing

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi opplysninger i forbindelse med saksutredning. 

§ 10 Innbyggjarhøyring

Kommunestyret

Kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkt på forslag til grenseendring. Høringen kan skje ved 
folkeavstemning, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte.

§ 12 Skatteplikt o.a.

Kommunestyret

Før sammenslåing som nevnt i første ledd blir satt i verk, skal kommunestyret i den nye kommunen gjøre 
vedtak om hvilke skattesatser som skal benyttes ved beregning av forskudd på skatt for det kommende 
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inntektsåret for alle forskuddspliktige skatteytere i den nye kommunen. Vedtaket må gjøre innen den fristen 
som er fastsatt av Fylkesmannen. Dersom fristen ikke blir overholdt, skal Fylkesmannen avgjøre hvilke satser 
som skal brukes.

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om å kreve det økonomiske oppgjøret fastsatt ved skjønn.

§ 26 Fellesnemnd

Kommunestyret

Fellesnemnda blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget.

Interkommunale selskaper

§ 4 Selskapsavtale

Kommunestyret

For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen.

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning

Kommunestyret

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Kommunestyret eller 
fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

§ 32 Oppløsning

Kommunestyret

Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken.

Introduksjonsloven

§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 5 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 6 Individuell plan
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 7 Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 13 Utbetaling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.
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§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 25 Behandling av personopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

Jordlova

§ 3 Handsaming av landbrukssaker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 3 Handsaming av landbrukssaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3 Handsaming av landbrukssaker
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 116 av 323

utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Jordskiftelova

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar

Kommunestyret

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker. Kommunestyret velger 
jordskiftemeddommere

Kirkeloven

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet velger kommunens representant til kirkelig fellesråd.

§ 36 Konfirmasjonsopplæring.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke til konfirmasjonsopplæring innenfor skolens tid. 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

§ 2

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

§ 3

Kommunestyret
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Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

§ 5

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

§ 7

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

Kommuneloven

§ 3 Kommuneinndeling, Kommunenavn. By.

Kommunestyret

Kommunestyret avgir uttalelse om navnespørsmål og avgjør om benevnelsen by skal tas i bruk.

§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning

Kommunestyret

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, 
med virkning for kommende valgperiode.

§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner 
som har innført parlamentarisk styringsform.

Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet.

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører

Kommunestyret -> Ordfører

Etter kommunelovens § 9 nr. 5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning.

Ordfører gis myndighet til å avgjøre saker om prioritets avvik.

Ordfører gis myndighet til å begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens 
eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale.
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Kommunestyret delegerer til ordfører å være underinstans ved behandling av klager der 
beslutningsmyndigheten er delegert til ordfører. Før endelig klagebehandling, dersom klagen ikke tas til følge 
av underinstansen, oversendes klagen til klagenemnda.

Ordfører har myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470 1020 1001 (til formannskapets disposisjon) for 
inntil kr. 15.000 pr. sak. Slike vedtak fremlegges for formannskapet som referatsak i påfølgende møte.

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.

§ 10 Faste utvalg. Komiteer

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale 
virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret fastsetter selv området for de faste 
utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av 
lov.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og 
nestleder.Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre 
særskilte verv. Slik komite kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til 
komiteens oppdrag.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og 
komiteer. En komite kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å 
opprette vedkommende komite.

§ 10a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som saksforberedende 
organ for kommunestyret . Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre 
medlemmer.

Kommunestyret deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer,og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som også 
sitter i kommunestyret , er utelukket fra valg til komiteene.Ordfører kan fritas fra valget dersom 
kommunestyret bestemmer det.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer

§ 11 Styre for institusjon o.l.

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette eget styre for kommunale eller fylkeskommunale institusjoner o.l. Slike 
styrer skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det 
kan her fastsettes at styret helt eller delvis skal oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte
eller brukerne ved vedkommende institusjon. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges på denne 
måten, velges av kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller 
nedlegge slike styrer. Omorganisering i form av nyvalg innenfor de bestemmelser som kommunestyret selv 
har gitt, kan foretas av de samme organer eller personer som er tildelt valgkompetanse.

Kommunestyret kan tildele myndighet til et slikt styre til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift 
og organisering.
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§ 12 Kommunedelsutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette kommunedelsutvalg for deler av kommunen.Kommunestyret velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.Kommunestyret selv 
kan fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i kommunen skal velges av 
innbyggerne i vedkommende kommunedel (direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt
ved direkte valg, velger utvalget selv leder og nestleder. Kommunestyret fastsetter selv 
kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver. Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker
vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.Kommunestyret kan selv når som helst 
omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg. Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved 
direkte valg.

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker

Kommunestyret

I medhold av kommuneslovens § 13 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i saker 
som skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskrt at det ikke er 
tid til å innkalle dette

§ 15 Uttreden. Suspensjon

Kommunestyret

Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i 
straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til 
utøving av verv eller tjeneste for kommunen, kan kommunestyret selv vedta å suspendere vedkommende fra 
vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret 
om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller 
fylkeskommunen.

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

§ 16 Opprykk og nyvalg

Kommunestyret

Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapeteller et annet folkevalgt organ
valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller 
midlertidige varamedlemmer.

§ 17 Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.

Kommunestyret

Kommunestyret foretar valg.

§ 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform etter reglene i dette kapittel. Slikt 
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets medlemmer.
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Kommunestyret kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styringsform etter reglene i denne paragraf. Slikt 
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets medlemmer.

Kommunestyret avgjør selv om dannelse av kommuneråd skal skje etter §19 eller §19 a.

§ 19 Kommuneråd. Fylkesråd

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv opprette et kommuneråd som øverste ledelse av kommunens administrasjon.

Når det innføres kommuneråd, bortfaller ordningen med administrasjonssjef.

§ 22 Administrasjonssjef

Kommunestyret

Kommunestyret selv ansetter rådmann

§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om delegering til rådmannen.

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger

Kommunestyret

Kommunestyret selv oppretter nye stillinger/nedlegger tjenester og stillinger. 
Kommunestyret kan selv bestemme at ledende administrative stillinger, herunder ledere av kommunale 
foretak, skal ansettes på åremål. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år.

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg

Kommunestyret -> Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater utpekt av 
arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. 
Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- 
og talerett.

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger representantene fra kommunen til partssammensatt utvalg og blant disse 
utvalgets leder og nestleder.

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater utpekt av 
arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. 
Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- 
og talerett.
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De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett.

§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid

Kommunestyret

Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et eget styre til løsning av felles oppgaver sammen med 
andre kommuner.

§ 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner en felles folkevalgte nemnd. Kommunestyret vedtar delegering til nemnda.

§ 28-1e Samarbeidsavtalen

Kommunestyret

For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av 
kommunestyret selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte
.

§ 28-2a Samkommune

Kommunestyret

Vedtak om deltakelse i en samkommune treffes av kommunestyret.

§ 28-2b Overføring av myndighet til samkommunen

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om overføring av oppgaver eller avgjørelsesmyndighet.

§ 28-2e Samarbeidsavtalen

Kommunestyret

Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for samkommunen. Kommunestyret 
eller fylkestinget vedtar selv avtalen og endringer om forhold som er omtalt i nr. 3. 
Endringer i avtalen som gjelder andre forhold enn de som er omtalt i nr. 3, vedtas av 
samkommunestyret med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det kan likevel 
avtales at også slike endringer skal vedtas av det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.

§ 28-2h Samkommunestyret

Kommunestyret
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Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder. Lovens bestemmelser om ordfører 
og varaordfører gjelder tilsvarende for leder og nestleder i samkommunestyret. Deltakerkommunene kan 
avtale en annen funksjonstid for leder og nestleder enn det som følger av §9.

§ 28-2j Administrativ leder

Kommunestyret

Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av samkommunestyret selv. Det kan avtales at 
stillingen som administrativ leder i samkommunen skal gå på omgang mellom administrasjonssjefene i 
deltakerkommunene.

§ 28-2u Oppløsning

Kommunestyret

Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. Vedtak om oppløsning treffes av 
det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.

§ 30 Møteprinsippet. Møtebok

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok. 

§ 38a Avtalevalg

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter 
denne paragraf.

§ 39 Reglement. Arkiv

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen
31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert.

§ 39a Innbyggerforslag

Kommunestyret

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget.
Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

§ 39b Lokale folkeavstemninger

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 124 av 323

1.  
2.  

3.  

§ 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til 
dokumentinnsyn

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 
informasjon om saker som er under behandling.

§ 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv regler for skyss-, kost- og overnattingsgodgjøring for reiser samt tap av inntekt
og påførte utgifter.

§ 42 Arbeidsgodtgjøring

Kommunestyret

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av 
kommunestyret selv.

§ 43 Pensjonsordning

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.

§ 44 Økonomiplan

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling 
fra formannskapet.

§ 45 Årsbudsjettet

Kommunestyret

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen

Kommunestyret

Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 
regnskapsmessig underskudd.
Underskudd på årsregnskapet som ikke kandekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal 
føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha 
foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil 
ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen 
skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet
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3.  

godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke 
dekkes over mer enn ti år.

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret

Kommunestyret kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget 
bruk.Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår. 

§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om garantiforpliktelser.

§ 52 Finansforvaltning

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning.

§ 52 Finansforvaltning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen har myndighet i hht. reglement for kommunens finansforvaltning. 

§ 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd

Kommunestyret

Når en kommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, 
plikter kommunestyret selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes 
departementet.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak, herunder velge styre og 
fastsette vedtekter for foretaket. Kommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

Kommunestyret

§ 63 Vedtekter
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Kommunestyret

Endring i vedtektene treffes av kommunestyret selv.

§ 65 Styrets sammensetning

Kommunestyret

3. Styret velges av kommunestyret selv. Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel 
av styrets medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett
til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket 
har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes 
representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om 
ansattes rett til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt styrerepresentasjon. 
Slike forskrifter kan inneholde regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av 
tvister om valget og bortfall av verv som styremedlem.

4. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret selv.

§ 66 Valgperioden for styremedlemmene

Kommunestyret

Kommunestyret selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer som er valgt av kommunestyret.

§ 69 Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting

Kommunestyret

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av 
kommunestyret selv for å være bindende for kommunen. Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes 
overfor en tredjeperson når vedtektsbestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen 
kjente eller burde kjent til vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført helt eller delvis, skal ytelsene eller,
dersom dette ikke er mulig, ytelsenes økonomiske verdi, tilbakeføres

§ 77 Kontrollutvalget

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning 
på sine vegne.Utvalget skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer.Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når 
utvalgets saker behandles.

§ 78 Revisjon

Kommunestyret

3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid 
om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
kontrollutvalget.

4. Kommunestyret velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
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Konfliktrådsloven

§ 3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere

Kommunestyret

Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av 
kommunestyret, en representant fra politiet og konfliktrådslederen.

Konsesjonsloven

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter.

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Kosmetikklova

§ 16 Tilsyn og vedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter kosmetikklova. 

Krigspensjonering for militærpersoner

§ 30

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for militærpersoner § 30, nr. 1 - 
opplysningsplikt. 

Krigspensjon for sivile

§ 39

Kommunestyret

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for sivilpersoner § 39, nr. 1 - 
opplysningsplikt.

Krigsskadeerstatningsloven

§ 6 Bistand fra myndigheter og institusjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 - bistandsplikt. 

§ 7 Skademelding

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven. 
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Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten ugrunnet opphold sende melding 
om skaden til den kommune hvor han var bosatt da skaden oppstod. 

Krigsskadestønadsloven

§ 37 Bistand fra myndigheter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadestønadssloven ! 37, nr. 1 - bistandsplikt. 

Krisesenterlova

§ 2 Krav til krisesentertilbodet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 3 Individuell tilrettelegging av tilbod

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 4 Samordning av tenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 8 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

Kulturlova

§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).

§ 5 Felles oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).
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Kulturminneloven

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 22 Regler for saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

Lakse- og innlandsfiskloven

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 13 Forbud mot å trakassere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 17 Universell utforming
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 24 Offentlige myndigheters plikt til å arbeide for likestilling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 26 Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Luftfartsloven

§ 7-6 Når konsesjon kan gis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven. 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven. 

Matloven

§ 23 Tilsyn og vedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter Matloven.

Matrikkellova

§ 5 Matrikkeleiningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommune delegeres enhetsleder plan/
utvikling. Enhetsleder plan/utvikling møter på vegne av kommunen i oppmålingsforretninger. 

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 
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§ 14 Registrering av jordsameige

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 16 Grensejustering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 19 Avtale om eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 29 Innsyn i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 
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§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunestyret

Kommunestyret selv fastsetter betalingsregulativ.

§ 33 Oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 39 Geodetisk grunnlag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 42 Fjerning av merke og signal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 44 Ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 48 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

§ 12 Regnskap og kontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven. 

Merverdiavgiftsloven

§ 2-1 Registreringsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet  etter merverdiavgiftsloven. 

§ 2-3 Frivillig registrering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet  etter merverdiavgiftsloven. 

Miljøinformasjonsloven

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. 

Motorferdselloven

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.
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§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv i forskrift løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre.

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 6 Tillatelser etter søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

Mållova

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)
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§ 5

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform i skriv fra statsorgan til kommunen, eller gjøre 
vedtak om at kommunen er språklei nøytral.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)

Naturmangfoldloven

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

Naturskadeloven

§ 20

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 21

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 22

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 23

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 24

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

NAV-loven

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 13. Felles lokale kontorer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial
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Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

Næringsberedskapsloven

§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

Odelslova

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om odelretten og 
åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om odelretten og 
åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Offentleglova

§ 3 Hovudregel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

Opplæringslova
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§ 1-3 Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å gi elever utvidet yrkespraksis/ alternativ undervisning.

§ 1-3 Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-5 Forsøksverksemd

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 1-5 Forsøksverksemd

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om utsatt skolestart.

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar målform i grunnskolen.

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-7. Skyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-7. Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-8. Rådgiving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4A-8. Rådgiving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-9. Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-9. Bortvising

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-1 Rett til spesialundervisning
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker etter § 5-3 i opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker etter § 5-4 i opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 5-5

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 8-1 Skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 8-1 Skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-1 Leiing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-1 Leiing

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-3 Utstyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-3 Utstyr

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta valg av lærebøker og materiell.

§ 9-5 Skoleanlegga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-5 Skoleanlegga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-6 Om reklame i skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-6 Om reklame i skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 9A-9 i opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-10 Ordensreglement

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-10 Ordensreglement

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-11 Bortvising

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-11 Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-12 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-12 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-4 Utlysing av stillingar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-4 Utlysing av stillingar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-6 Mellombels tilsetjing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-9 Politiattest

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-9 Politiattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i kulturskole. 
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§ 13-7 Skolefritidsordninga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-7 Skolefritidsordninga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak angående skolefritidsordning.

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-10 Ansvarsomfang

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-10 Ansvarsomfang

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 171 av 323

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familieenheten delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell 
betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter.
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Opplæringslovforskriften

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 173 av 323

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i utlandet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i utlandet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Skolebasert vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Skolebasert vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-7 Varsling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-7 Varsling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-43 Førstegongsvitnemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-43 Førstegongsvitnemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-45 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-45 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-48 Fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-48 Fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-49 Kompetanseprøve for lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-49 Kompetanseprøve for lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-50 Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-50 Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-52 Eksamen i læretida for særskilde lærefag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-52 Eksamen i læretida for særskilde lærefag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-53 Eksamen i læretida for særløpsfag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-53 Eksamen i læretida for særløpsfag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-54 Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er 
fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-54 Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er 
fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for praksiskandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for praksiskandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-60 Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-60 Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-62 Ny fag- og sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-62 Ny fag- og sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-64 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-64 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-65 Reaksjonsmåtar ved fusk

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-65 Reaksjonsmåtar ved fusk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-66 Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-66 Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-67 Krav til fag- og sveinebrev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-67 Krav til fag- og sveinebrev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-13 Realkompetansevurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-13 Realkompetansevurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-18 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-18 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-36 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-36 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-8 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6-8 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-9 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-9 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn 
halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn 
halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-3 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-3 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-4 Søknadsfrist
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-4 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-5 Krav til søknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-5 Krav til søknad

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-5 Tap av godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-5 Tap av godkjenning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-8 Generelt om godskriving
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-8 Generelt om godskriving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 12-1 Tryggleik for elevane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 12-1 Tryggleik for elevane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3 Oppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3 Oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-7 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-7 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-8 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-8 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 22-4 Ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 22-4 Ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

Oreigningslova

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter oreigningslova.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter oreigningslova.

Panteloven

§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter panteloven. 

Partiloven

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

Kommunestyret

Kommunestyre yter støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret forholdsmessig etter deres 
oppslutning ved valget. (Årsbudsjett)

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier etter deres oppslutning ved valget.

Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.
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§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder institusjon

Enhetsleder institusjon tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet institusjon
.

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet 
hjemmebaserte tjenester. 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur plikter å tilrettelegge for nødvendig helsehjelp for barn også i form av 
helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg i.

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage plikter å tilrettelegge for spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn under opphold i 
helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole plikter å tilrettelegge undervisning for barn i skolepliktig alder under opphold i 
helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

Pasientskadeloven

§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar årsbudsjett.

Personopplysningsloven

Hele loven

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter personopplysningsloven, når kommunen er behandlingsansvarlig. 

Plan- og bygningsloven

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 2-2 Kommunalt planregister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 2-2 Kommunalt planregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-2 Kommunalt planregister
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 
bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan 
og reguleringsplan.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

Planutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være kommunens organ for behandling 
av plansaker.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 211 av 323

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-1 Regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-1 Regional plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-5 Regional planbestemmelse
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-2 Organisering
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-5.Uenighet
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner gjelder bestemmelsene om kommunal
planstrategi, jf. §10-1, og om behandling av kommuneplan, jf. §§11-12 til 11-15.

For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. §11-1, skal kommunen innhente synspunkter fra
berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. 
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-8 Hensynssoner
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §
§11-2 og 11-5.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med 
kommunelovens regler. 
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§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 227 av 323

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om kommuneplanens
arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, 
må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret

Dersom innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de 
øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om 
følgende forhold:

?utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet,
vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 
herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta 
ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,
grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav 
til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 
begrense forurensning,
funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til 
helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal,
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og 
boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov,
bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder 
vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur,
trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og 
nedre grense for parkeringsdekning,
krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5,
retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5,
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krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke
kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, 
sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig 
etablert,
krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for 
slik plan,
krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å 
overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre 
samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,
krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til
jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd,
hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan
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Kommunestyret

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i 
alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og 
konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe 
vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan 
det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens
regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden 
den ble vedtatt av kommunestyret.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å
vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til 
administrasjonen.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-5 Kostnader

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-5 Kostnader

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-6 Forskrift

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-6 Forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplan, kan kommunestyret selv med samtykke av 
departementet utvide ekspropriasjonen etter første ledd til å gjelde midlertidige eller permanente inngrep i 
grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av 
grunn til vegskjæringer og fyllinger utenfor reguleringsområdet.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen 
grunnarealer til ny tettbebyggelse. Samtykke kan gis og inngrep gjennomføres selv om det ikke foreligger 
reguleringsplan eller aktuelle byggeplaner for vedkommende område.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon til regulering av strøk som 
er ødelagt ved brann eller på annen måte, selv om reguleringsplan ikke foreligger.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret

Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven §21, for regulert strøk kan kommunestyret selv med samtykke fra 
departementet foreta ekspropriasjon utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. Ved 
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ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende 
innretninger.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke 
tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til 
avtalen.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 267 av 323

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen
å utføre, herunder behandling av private planforslag.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

Politiloven

§ 14 Politivedtekter

Kommunestyret

Kommunestyret godkjenner politivedtekter.

Psykisk helsevernloven

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommuneoverlege gis med dette fullmakt til å fatte vedtak i h h t Psykisk helsevernlov § 3 -1.

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven.

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 4-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

Regnskapsloven

§ 1- 2 Regnskapspliktige

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven. 

Reindriftsloven

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.
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§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Rekvisisjonsloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

§ 23

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

§ 1

Kommunestyret
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Kommunestyret skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne
. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og 
tjenester for menneske med nedsatt funksjonsevne.

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret skal for det formålet som er nevnt i §1, opprette råd eller annen representasjonsordning for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 3

Kommunestyret

Kommunestyret kan sammen med flere kommuner vedta opprettelse av felles råd eller annen 
represesentasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 4

Kommunestyret

Kommunestyre kan vedta å opprette felles råd eller annen representasjonsordning for mennesker med 
nedsett funksjonsevne og eldre.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann

Der det blir opprettet råd som nemnt i §§2 til 4, skal saker som er nevnt i § 1, legges fram for rådet i god tid 
før det skal avgjøres. 

§ 6

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetting av rådet.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen skal sørge for at de administrative funksjonene til rådet blir ivaretatt. 

Sameloven

§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning

Kommunestyret
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Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale 
forvaltning.

Serveringsloven

§ 3 Bevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 5 Krav om etablererprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 8 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 9 Innhenting av uttalelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 10 Behandlingsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 13 Kontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 15 Åpningstider

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse
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Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 18 Suspensjon av bevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 22 Overdragelse av serveringssted

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 24 Bortfall av bevilling ved død

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

Sikkerhetsloven

§ 5 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved risiko for sikkerhetstruende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

§ 23 Autorisasjonsansvarlig og klareringsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

§ 29 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

Sivilbeskyttelsesloven

§ 12 Kommunens plikter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 
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§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

Sjømannspensjonsloven

§ 21

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21, nummer 1 - opplysningsplikt. 
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Skattebetalingsloven

§ 5-1 Skattekort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)  

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-12 Skattetrekkskonto

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13a. Pålegg om bokføring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13b Pålegg om revisjon

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-15 Klage over pålegg

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-16 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

Skatteforvaltningsloven

§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 8-3.

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 15-2.

§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 15-7.

Skatteloven

§ 1-2 Hvem som pålegger skatt

Kommunestyret
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1.  

2.  

3.  

Kommunestyret pålegger skatt til kommunen. 

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 6-3 Underskudd

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

Kommunestyret

Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til 
kommune og fylkeskommune. Disse satsene skal gjelde ved utskriving av forskuddstrekk og 
forskuddsskatt for personlige skattytere for det kommende inntektsåret for skattytere som plikter å 
betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapitlene 4 til 6. Vedtak må gjøres senest 1. 
november i året før inntektsåret. Departementet kan i forskrift forlenge denne fristen og gi nærmere 
regler om gjennomføringen av fristforlengelsen.
Er vedtak etter første ledd ikke gjort innen den fastsatte fristen, skal foregående års vedtak gjelde ved 
utskrivning av forskudd på skatt.
De skattesatsene som gjelder ved utskrivning av forskudd på skatt, skal gjelde også ved ligningen. 
Kommunestyre og fylkesting kan likevel innen utgangen av april måned i året etter inntektsåret vedta 
andre skattesatser som skal gjelde ved ligningen. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen for å bli 
gyldig.

Skjønnsprosessloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
skjønnsprosessloven.

§ 14

Kommunestyret

Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg.

Skogbrukslova

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 7 Vegbygging i skog
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

Smittevernloven

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.  

Enhetsleder helse gis myndighet i følgende saker etter lov om vern mot smittsomme sykdommer:

§ 4-1 a Vedta forbud mot møter og sammenkomster

§ 4-1 b Stenging av virksomheter

§ 4-1 c Stans eller begrensning av kommunikasjoner

§ 4-1 d Isolering av personer i geografisk avgrensede områder

§ 4-1 e Pålegg om rengjøring

§ 4-1, 3. ledd Om nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse
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Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-2 Kommunelegens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-2 Kommunelegens oppgaver

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

Småbåtloven

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter småbåtloven.

Sosialtjenesteloven
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§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av har prinsipiell betydning innenfor lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 20 Bruk av vilkår

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 20 Bruk av vilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 22 Utbetaling av stønad
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Spesialisthelsetjenesteloven

§ 2-1b Beredskapsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter spesialisthelsetjenesten.

Sprøyteromsloven

§ 3 Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning

Kommunestyret

Kommunestyret kan etter godkjenning fra departementet etablere en sprøyteromsordning. 

§ 6 Avgjørelse om adgang til sprøyterommet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet fattes av enhetsleder helse. Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven.

Stadnamnlova

§ 5 Fastsetjing av skrivemåten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget gjør vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, 
kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg o.l.

§ 6 Nærmare om saksbehandlinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å uttale seg når vedtaket skal gjøres av andre organ enn 
kommunen selv.

Når ei navnesaker tatt opp med vedtaksorganet, skal saken gjøres kjent av enhetsleder plan/utvikling for de 
som har rett til å uttale seg.

§ 12 Stadnamnregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Alle skriftformer som er endelig fastsatt, skal enhetsleder plan/utvikling melde til stadnamnregisteret.

Statens Pensjonskasseloven

§ 47

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pensjonskasseloven § 47 - pensjonsutbetaling. 

Statsbidrag til skytebaner

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret velger medlemmer til et utvalg som består av like mange medlemmer valgt av skytterstyret 
og kommunestyret. Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret. 

Stiftelsesloven

§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av 
styret

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner medlemmer av styret etter lov om likestilling mellom kjønnene. 

Straffeloven

§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter straffelovens § 45 vedrørende prøveløslatelse. 
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Straffeprosessloven

§ 188

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg

Enhetsleder miljø og haniliteringstjenesten delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon 
eller kommunal beenhet. 

§ 188

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon eller 
kommunal boenhet.

Strålevernloven

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23.

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres fra rådmannen til overkommunelegen.

Kommuneoverlegen fungerer også som underinstans etter forvaltningslovens § 33.

Tilskott til livssynssamfunn

§ 3

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om tilskott til livssynssamfunn til å dele ut tilskudd.

Tobakksskadeloven

§ 7 Tilsyn med salgssteder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.
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§ 9. Salgsforbud

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 10. Avgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

Trudomssamfunnslova

§ 19

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utdele tilskudd. 

§ 20

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utdele tilskudd til religionsopplæring.

Tvisteloven

§ 2-1 Partsevne

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører har partevne for kommunen. 

§ 6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner et utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for inntill fire år av gangen. 

Valgloven

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i utlandet over 10 år i manntallet etter 
skriftlig søknad. 
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§ 4-1 Valgstyret

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger valgstyre. 

§ 4-2 Stemmestyrer

Kommunestyret -> Valgstyre

Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer til stemmestyrene. 

§ 9-2 Fastsetting av valgdag

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før 
den offisielle valgdagen.

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering

Kommunestyret -> Valgstyre

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen. 

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter valgloven § 9-5a.

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 10-1 til å prøve forhåndsstemmegivninger etter kriteriene. Hvis 
forhåndsstemmegivningen ikke oppfyller kriteriene, legges den fram for valgstyret.

Vannfallrettighetsloven

§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre

Kommunestyret

Kommunestyret avgir uttalelse før søknad om konsesjon avgjøres.

§ 18 Konsesjonsavgift

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vedtekter for fond.

§ 19 Konsesjonskraft
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Kommunestyret -> Formannskap -> Kraftutvalget

Kraftutvalget delegeres til å vedta når og til hvem konsesjonskrafta skal selges til.

Vannressursloven

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 11 (kantvegetasjon)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 11 (kantvegetasjon)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 53 (tilsyn)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 53 (tilsyn)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 54 (internkontroll)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 54 (internkontroll)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 59 (pålegg om retting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 59 (pålegg om retting)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

Vassdragsreguleringsloven

§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse

Kommunestyret

Kommunestyret gir uttalelser etter vassdragsreguleringsloven.

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand

Kommunestyret

Kommunestyret gis myndighet til å kreve økonomisk kompensasjon.

§ 14 Konsesjonsavgifter

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vedtekter for fond.

Vass- og avløpsanleggsloven

§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr
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Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 5 Lokale forskrifter

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

Veglova

§ 4

Kommunestyret

Kommunestyret gir uttalelse ved overtakelse av kommunal vei til fylkesvei. 

§ 5

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar om privat vei skal tas opp som kommunal vei. 

§ 6

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar bygging av vei.

§ 7

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om nedleggelse av kommunal vei. 

Kommunestyret uttaler seg angående overtakelse av fylkesvei til kommunal vei. 

§ 8

Kommunestyret

Kommunesstyrte vedtar benyttelse av nedlagt veigrunn. 

§ 14
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Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 15

Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 17

Kommunestyret

Kommunestyret uttaler seg om riksvegstrekningar i ein kommune skal haldast ved like av kommunen. 

§ 18

Kommunestyret

Kommunestyret uttaler seg om fylkesvegstrekninger i en kommune skal holdes ved like av kommunen. 

§ 20

Kommunestyret

Kommunestyret ber om refusjon for arbeider utført etter denne paragraf. 

§ 26

Kommunestyret

Kommunestyret bærer utgiftene til underskjønn av denne paragrafen.

§ 27

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar bompengefinansiering.

§ 30

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 31

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.
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§ 32

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 33

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 34

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 36

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 37

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vederlag fastsett ved skjønn. 

§ 38

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling uttaler seg om bygge- og deleforbud i forbindelse med riksvei og fylkesvei.

§ 38

Kommunestyret

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud. 

§ 40

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 41

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 42

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 43

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 44

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 48

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 50

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 51

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 52

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 56

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter veglova § 56
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Vegtrafikkloven

§ 5 Skiltregler m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 7 Særlige forbud mot trafikk.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar opprettelse av parkeringsavgift. 

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kommunestyret

Kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt område.

Kommunestyret kan innføre lavutslippssone i et fastsatt område for å begrense miljøulemper fra vegtrafikken
.

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 38 Panterett og inndriving m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.
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Viltloven

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.
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§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Voksenopplæringsloven

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale planer. 
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Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede 
ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. 
februar. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede ligger 
i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 



27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede 
ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 
FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. 
februar. 

 
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. 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

SALTEN REGIONRÅD [Velg dato] [Velg dato] 

SKOLERUTA [Velg dato] [Velg dato] 

FYLKESTINGET [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

KOMMUNESTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

FORMANNSKAP/KLAGENEMND/VALGSTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

ELDRERÅD [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

M T O T F L S 
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4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
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29 30      
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M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

M T O T F L S 
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8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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Sak nr.   Dato 
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Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som 
kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd: 

· Linda Salemonsen 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som 
kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd: 

· ……………. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som nytt medlem: 
Linda Salemonsen 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 090/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som 
kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd: 

· Linda Salemonsen 
 

 
Vedlegg: 
26.09.2018 Fritak fra verv i Kirkelig Fellesråd 1391986 

15.10.2018 Oversikt over Fellesrådet 2015-2019 1393626 
 
Sammendrag: 
Gro Anita Olsen har søkt om fritak fra sitt verv som kommunens representant i Fauske Kirkelige 



Fellesråd. Søknaden er begrunnet i at hun har tiltrådt som diakoniarbeider i Fauske kirke. 
 
Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet. 
 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
 
Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 
vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 
 
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 
Kirkevergen har følgende uttalelse i saken: 

Regelen er ikke lovhjemlet, men en gjennomarbeidet og stadfestet sedvane fundamentert i 
Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon. Med bakgrunn i to delt arbeidsgiverlinje de fleste fellesråds 
størrelse og sammensetning har KA en klar praksis og anbefaler aldri denne dobbeltrollen 
(Espenes adv. KA). Begrunnelsen er at du som ansatt, ikke bør være din egen arbeidsgiver, hvor du 
i tillegg til egen habilitet ofte kommer i situasjoner hvor du som ansatt, også blir arbeidsgiver for 
dine ledere og dine kollegaer.  

 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Gro Anita Olsen om fritak innvilges. 
 
Etter kommuneloven § 16.3 skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Gro-Anita Olsen <gro.anita.olsen@fauskekirken.no> 
Sendt: 24. september 2018 14:31 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fritak fra verv i Kirkelig Fellesråd 
 
Med bakgrunn i at jeg har tiltrådt som diakoniarbeider i Fauske kirke, ber jeg om fritak fra mitt verv i 
Kirkelig Fellesråd.  
 

 
Vennlig hilsen 
 
Gro-Anita Olsen  
Diakoniarbeider  
Tlf 75604512 
gro.anita.olsen@fauskekirken.no 
 
Fauske kirkekontor 
Storgata 7 
8200 Fauske 
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MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MENIGHETENES FELLESRÅD FOR 

PERIODEN 2015 - 2019  

Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske  (FL) 

 

Som varamedlem ble følgende valgt: 

1. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske  (V) 

2. Linda Salemonsen, Røsvikvn. 57, 8218 Fauske  (FL) 
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