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Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis midlertidig dispensasjon for kjøring i mai 2019 med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-
2 og § 19-3. Midlertidig dispensasjon gis fra bestemmelse § 4, første kulepunkt i reguleringsplan 
Dråvika motorsportanlegg, plan-ID 2000032. 
 

 
Vedlegg: 
29.03.2019 reguleringsbestemmelser 1407629 

29.03.2019 reguleringsbestemmelser 1407629 

29.03.2019 1841-2000032_Motorsportanlegg_Dråvika 1407630 

29.03.2019 1841-2000032_Motorsportanlegg_Dråvika 1407630 

14.03.2019 Fredrik Sørensen - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Dråvika 
motorsportanlegg 

1406332 

14.03.2019 Fredrik Sørensen - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Dråvika 
motorsportanlegg 

1406332 

22.03.2019 Merknad til dispensasjonssøknad Dråvika motorsprtanlegg 1407000 

22.03.2019 Merknad til dispensasjonssøknad Dråvika motorsprtanlegg 1407000 

05.04.2019 Innspill Anne Marie Selstad m.fl. 1408271 

05.04.2019 Innspill Anne Marie Selstad m.fl. 1408271 

05.04.2019 Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse til dispensasjon fra reguleringsplan 1408275 

05.04.2019 Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse til dispensasjon fra reguleringsplan 1408275 
 
Sammendrag: 
Leder av Salten motorsport Fredrik Sørensen har søkt om dispensasjon fra bestemmelser i 
reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg, plan-ID 2000032. Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
er § 4, første kulepunkt:  
«Det skal ikke være motorsportaktivitet på anlegget i mai måned, de to siste ukene i juli og første uka i 
august.» 
 
Saksopplysninger: 
Begrunnelse fra søker: 

«De siste årene har Salten motorsport vokst betraktelig i medlemnsmasse på grunn av den 
nybygde motorcrossbanen. Det har vært stor interesse for sporten og vi har flere utøvere som i 
tillegg til å trene og konkurrere i Dråvika også reiser Norge på langs for å konkurrere og hevde seg 
i motorcross. 

 
Etter som de første rundene i Midtnorsk mesterskap begynner allerede i slutten av mai, har våre 
utøvere ingen mulighet for å få kjøretrening før konkurransene. 

 
Vi håper da det kan være mulig å få dispensasjon for treningsaktivitet på banen i mai måned, med 
lik mengde som reguleringsplanen fastsetter for øvrige månedene. Dette vil i så fall en stor fordel 



for våre utøvere. Vi har på forhånd kontaktet Balvatn reinbeitedistrikt og Bjørnmyr gård, og fått 
muntlig godkjenning.» 

 
Merknader i høringsperioden: 
Det er kommet inn 3 merknad til saken fra Sametinget (ingen merknader), Fylkesmannen og grunneiere: 
 

· Fylkesmannen anser det som positivt at at Balvatn reinbeitedistrikt er blitt orientert om søknaden 
på et tidlig tidspunkt. Selv om distriktet har uttrykt seg positivt til saken anbefaler Fylkesmannen 
at det gis midlertidig dispensasjon i første omgang, dersom kommunen vurderer at fordelene er 
større enn ulempene og ønsker å innvilge søknaden. En slik løsning vil gjøre det enklere å gå 
tilbake til opprinnelig bestemmelse om begrenset motorsportaktivitet for mai måned, dersom 
reindriftens interesser blir negativt berørt. 

Fylkesmannen ber om å bli orientert om vedtaket i saken. Som rettighetshaver med klagerett skal 
også Balvatn reinbeitedistrikt orienteres om vedtaket. 

 
· Marianne Bjørnmyr, også eier av Bjørnmyr Gård skriver at de har blitt kontaktet av Fredrik 

Sørensen ang bruk av Dråvika motorsportanlegg i mai måned, de to siste ukene i juli og første uka i 
august. De har per telefon gitt tillatelse til bruk av anlegget i mai 2019, som et engangstilfelle. 
Dette gjelder ikke juli/august 2019, og de ønsker ikke at denne dispensasjonen skal gis på fast 
grunnlag. Dette etter samtale med resten av familien som er knyttet til gården, ettersom det er 
disse ukene hytten brukes mest, og fordi det vil senke verdien på eiendommen. De ber om å bli 
kontaktet igjen om det skulle være ønsker/søkes om dispensasjon i andre tidsrom enn mai 2019. 

 
· Anne Marie Selstad skriver at de er 4 søsken/eiere av eiendommene 90/2-90/5 og 90/6 og syntes 

eiendommene forringes med mere aktivitet i Dråvika motorsportanlegg. De ønsker ikke å gi 
tillatelse til annet enn foreslåtte dispensasjon i mai 2019. Det gis videre kommentar på 
saksbehandlingen og at de ikke har vært kontaktet før av kommunen. De ber ferfor å bli varslet 
om alle søknader og endringer som er under plan/utvikling videre. 

 
Kommentar saksbehandler: 
Dispensasjonsøknaden er behandlet i tråd med plan- og bygningsloven og sendt ut til alle berørte i 
høringsperioden. Merknader som er kommet inn tas nå til behandling i denne saken. 
Dispensasjonssøknaden som nå behandles gjelder kun for mai i år og en eventuell fortsettelse bør tas til 
behandling i en reguleringsplanendring. En reguleringsendring er foreløpig ikke aktuelt, men tas opp 
med berørte når dette kommer inn som ny sak med egen søknad. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er aktuelt å vurdere en midlertidig dispensasjon for 2019, som gjør at aktivitetene kan startes så 
snart som mulig i mai. Dispensasjonen vil da kun gjelde for mai 2019. Etter denne ‘prøveperioden’ kan 
man vurdere om det settes i gang med revidering av planens bestemmelser, slik at dette kan videreføres 
i årene fremover. Dette vil være en egen prosess som tiltakshaver skal søke om på nytt.  
 
Det er ikke kommet andre merknader fra berørte parter i høringsperioden. Dispensasjonen vil gjøre det 
mulig for motorsportutøvere å starte en måned tidligere med sine aktiviteter/trening. Det er gjort en 
vurdering basert på dagens kunnskap at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene er stor for de som driver med motorsport på anlegget. Dette betyr at 
engasjement opprettholdes innen denne typen idrett, og dette medfører indirekte fordeler for 
folkehelsa. Det er nå bekreftet at dette ikke vil være til ulempe hos grunneiere og andre interesser som 



direkte blir berørt av aktivitetene i området. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Bestemmelser i tilknytning til

REGULERINGSPLAN FOR DRAVIKA MOTORSPORTANLEGG
i Fauske kommune

§1

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det omradetsom pa plankarteter vist med
reguleringsgrense. Omradet reguleres til folgende formal:

1. Byggeomrade for blandet bebyggelse
2. Spesialomrade: Motorsportanlegg somikkeer offentlig tilgjengelig
3. Landbruksomrade: Skogbruk
4. Privatetrafikkomrader: Depotfor motorkj0ret0y og parkeringsplasser
5. Fellesomrader: Felles bilveg

§2
Omrade for blandet bebyggelse, BB.

I omradet BB kan det f0res opp service-og administrasjonsbygg for motorsportanlegget. Disse
kan inneholde verksted, kontorer, serveringslokaler og lignende. Bygningene kan f0res opp
medsal-eller valmet takmedmaks rafth0yde 5,0m. Tillatt bebygd areal, BYA, er 15%.
St0rste m0neh0yde 7,6m. Takvinkel skalvaere maks 40 grader.

§3
Omrade for motorsportanlegg, M.

I omradet for motorsportanlegg kan det opparbeides aktivitetsanlegg for bilcross, rallycross,
sn0scootercross, crosscart-og trial.
Paomradet kan det ogsa forega div. vanlig opplaeringsaktivitet pamotorkJ0ret0y, bl.a.
opplaering og oppkjoring til forerkort for snoscooter.

Aktivitetsanlegg som anlegges innenfor omradet skal tilpasses terrenget paen mate som er
natur-og milj0messig akseptabel. Naturlig vegetasjon skal mest mulig opprettholdes, og
unodvendige sar i landskapet skalunngas.

Opparbeidelse av omradet skal kun skje etter godkjent detaljplan (situasjonsplan).

§4
Bruksbegrensninger for motorsportanlegget

Statens forurensningstilsyn (SFT) legger svenske retningslinjer til grunn for st0yvurdering av
motorsportbaner. Retningslinjene setter maksimalverdi 55 - 60 dBA som grense ved bolig.
For baner som blir brukt mye kan det vaere aktuelt a skjerpe grenseverdiene. Strengeste grense
(55 dBA) gjelder omkvelden etterkl. 18og pa helligdag.
Stoygrenseverdiene b0rskjerpes med 5 dBA dersom kveldskjoring (etter kl. 1800)
forekommer oftere enn 4 ganger pr. uke og/eller kj0ring son- oghelligdager forekommer
oftere enn 2 ganger pr. maned.
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SFT mener det er mest hensiktsmessig at bruksbegrensningene fastsettes  i  forbindelse med
reguleringsplan og med hjemmel i Plan-og bygningsloven.

Bruksbegrensningene omfatter følgende forhold, jfr.  Plan-og bygningsloven § 26:

0 Det skal äk—e være motorsportaktivitet på anlegget i mai måned, de to siste ukene i juli
og første uka  i  august. ,

0 Tirsdag, onsdag, torsdag og to lørdager pr. måned (untatt mai måned) kan det være
alminnelig treningsaktivitet på anlegget.
For aktivitetene rallycross og bilcross kan maks  2  biler kjøre samtidig under trening.
Det skal ikke være motorsponaktivitet på anlegget mellom kl.  21°° og kl.10°°.
Det kan gjennomføres inntil 10 konkurranser  i  løpet av et år. Det skal ikke være mer
enn en konkurranse pr. måned og det kan ikke arrangeres to konkurranser på to
påfølgende helger. Naboeiendom  (90/3) skal varsles om konkurranser på forhånd.

' Søndag og øvrige helligdager (untatt konkurransehelger) skal det ikke være
motorsportaktivitet på anlegget.

. Det skal føres journal over treninger og konkurranser ihht. retningslinjer utarbeidet av
Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund.

De forhold som er tatt inn ovenfor med hensyn til ikke  å  være konsesjonspliktig etter
forurensningsloven medfører ikke at saken kan tas opp på nytt fra SFTs side, dersom
ulempene for omgivelsene skulle bli annerledes eller større enn forutsatt.

§5
Skogbruksområde.

Arealet regulert til skogbruksfonnål kan drives og nyttes i samsvar med bestemmelsenei
gjeldende spesiallovgivning (skogbruksloven, li'iluftsloven m.fl.).

§6

Private  tralikkområder.

På området ”Parkering” kan det anlegges parkeringsplasser for tilskuere og besøkende til
motorsportanlegget.
Før området tas i bruk skal tilstrekkelig antall parkeringsplasser være opparbeidet ihht.
plankartet. Det tillates ikke parkering langs Rv 830.

Området ”Depot” avsettes til de depotaktiviteter som naturlig inngår i denne type motorsport.

§7
Felles bilveg.

Privat veg fra riksveg 830 skal være felles for motorsportanlegget, A/S Salten  Krafisamband
og Statskog SF. Deler av vegen kan opparbeides som kombinert adkomstveg og
crosscartbane.

§8
Fareområde ved kraftlinje.
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I en sone på mm til hver side for krafilinjens midtlinje skal det  ikke  opprettes spesielle
tilskuerplasser  (tribuner) eller andre faste installasjoner. Alle aktivitetsanlegg skal ha en &i
høyde på 6m målt loddrett til nærmeste strømførende ledning. For restriksjoner for øvrig
gjelder Forskrift for elektriske anlegg/forsym'ngsanlegg av  1995.

§9
Fellesbestemmelser.

Mindre vesentlige unntak fra disse bætemmelsene kan, når særlige grunner taler for det,
tillates av planutvalget  innenfor  rammen av bestemmelsene i plan-og bygningsloven
m/forskrifter og vedtekter fastsatt  i  medhold av  denne.
Ved planlegging og utbygging skal alle  grupper  i befolkningen, i  så stor grad som mulig,
sikres god tilgjengelighet  innen  byggeområdet og området  for øvrig. Utenomhusplaner skal
utarbeides, jfr.  §3  siste  ledd.
Ved avvikling av  motorsportanlegget  skal  området  ryddes og arronderes på  nytt.
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SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG  BYGNINGSLOVEN

Kunngjøring om igangsatt planlegging

1. gangs behandling i  bygningsrådet

Offentlig ettersyn  i  tidsrommet:

2.  gangs  behandling i bygningsrådet

Evt. nytt offentlig ettersyn:

3. gangs behandling i  bygningsrådet

Vedtatt i  kommunestyret

Reguleringsplanen vist på  kartet  er i samsvar med kommunestyrets  vedtak.

Bestemmelsene til planen er vist  i  eget  ument.

' I
Dato é

.  » ordiørerensu e r'mFA

Ordfører
PLANEN UTAHBEIDET DEN 21.12.20  for NAF Salten Motorsport av:

/.—\

*  . »1 1 1 1.  — ,’ e/

AIS  Salten Kartdata

Dato

01 .1 1.2000

21.02.2001

27.03  -  07.05.2001 ‘

15.02.2002

1  1.04.2002

J  Reviden: 19.03.2001 1
1

1

Sign.

S.S.H.

1



Søknad  dispensasjon -Saltcnkomno

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 08. mars 2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på  følgende eiendom:

Gnr: 90 Bnr: 17 F.nr: S.nr:

Adresse: Dråvika  90/17  8230  Sulitjelma

Søknaden  innsendes  av:

Tiltakshavers navn:  Fredrik Sørensen

Tiltakshavcrs adresse:  Finneidgata  11  8210 Fauske

Kontaktperson: Fredrik Sørensen

Telefon  dagtid:  95237337  Epost-adrcssc:  fredoise@live.no

Jeg /  vi  søker  om  dispensasjon fra:  (sctt kryss for det riktige)

E] Kommuneplanens  arealdel

[l Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan, dctaljplan, bebyggelsesplan)

Planens  navn:  DRÅVIKA MOTORSPORTANLEGG

El Plan- og bygningsloven  (pbl)

[l Byggteknisk  forskrift (TEK!  0)

D  Annet

Beskriv:

Jeg /  vi  søker  om  dispensasjon  fra  følgende bestemmelser  i  tilknytning til  ovennevnte:

§4  Bruksbegrensninger  for  motorsportanlegget

Bruksbegrensningene omfatter følgende forhold, jfr. PIan-og bygningsloven §  26:  -
Det  skal ikke være  motorsportaktivitet  på  anlegget i  mai  måned

For  å  kunne  bygge  /  gjøre:  (bcskn'v hva du  skal  bygge  f  gjøre, som for  eksempel  bygge

garasje. brukscndrc del av eksisterende bygg fra  bolig til  næring osv.)

Jeg /vi  søker  om :

[:'Dispensasjon etter pbl §l9—1 (pemlancnt)

Dispensasjon  cttcr pbl § 19-3  (midlcnidig) fram til følgende dato:  01062019

1



Søknad  dispensasjon  — Saltenkomno

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (bruk gjerne  cgct  ark i tillegg om du trenger mer plass)

De siste årene har Salten motorsport vokst betraktelig i medlemsmasse på grunn
av den nybygde motocross banen.
Det har vært stor interesse for sporten og vi har nå flere utøvere som i tillegg til å
trene og konkurrere i Dråvika også reiser Norge på langs for å konkurrere og
hevde seg i Motocross.

Etter som de første rundene i Midtnorsk mesterskap begynner allerede i slutten
av mai har våre utøvere ingen mulighet for å få kjøretrening før konkurransene.

Vi håper da det kan være mulig å få dispensasjon for trenings aktivitet på banen i
mai måned, med lik mengde som reguleringsplanen fastsetter for øvrige
måneder.
Dette vil i så fall være en stor fordel for våre utøvere.

Vi har på forhånd kontaktet følgende og fått muntlig godkjenning.
Balvatn reinbeitedistrikt  :  Kristine Helland. Tlf 95746347
Bjørnmyr gård: Marianne Bjørnmyr. Tlf 93894877

Vi håper også dere kan se på muligheten for å redusere eventuelle gebyrer
denne søknaden vil påløpe, da vi som lag og forening ikke har den største
økonomiske friheten.

Mvh Fredrik Sørensen Leder Salten Motorsport

Signatur(er):

   

  

Dato og underskrift Dato og underskrift

.  t. q, cr eventuell ansvarlig søker

IV} '  [(f/f % {W
Vedlegg:

Beskrivelse av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal alllid være med) [l

Tegninger D

Situasjonsplan El

Eventuelle  ullalelscr/  vedtak fra andre myndigheter (sc SAK 10  §6-2)

Andre  vedlegg:

2



Fra: Marianne Bjørnmyr <m.bjornmyr@gmail.com> 
Sendt: fredag 22. mars 2019 11.01 
Til: Postmottak 
Emne: Merknad til dispensasjonssøknad Dråvika motorsprtanlegg. Ref 

19/4094 
 

Hei,  

 

Viser til høringsdokument - Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika 

motorsportanlegg, mottatt per brev 20.03.19. Ref. 19/4094.  

 

Vi eier Bjørnmyr gård, og har blitt kontaktet av Fredrik Sørensen ang bruk av Dråvika 

motorsporanlegg i mai måded, de to siste ukene i juli og første uka i august. Vi har per telefon 

gitt tillatelse til bruk av anlegget i mai 2019, som et engangstilfelle. Dette gjelder ikke 

juli/august 2019, og vi øsnker ikke at denne dispensasjonen skal gis på fast grunnlag. Dette 

etter samtale med resten av familien som er knyttet til gården, ettersom det er disse ukene 

hytten brukes mest, og fordi det vil senke verdien på eiendommen.  

 

Vi ber om å bli kontaktet igjen om det skulle være ønsker/søkes om dispensasjon i andre 

tidsrom enn mai 2019.  

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Bjørnmyr 

 

 

--  

E-mail: m.bjornmyr@gmail.com  

Phone: +47 938 94 877 

www.mariannebjornmyr.com 

www.noua.no  
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’lan/utvikling

fauske kommune
'ostboks 93
i201 FAUSKE

&tt.RuneReisænen 1/4—2019

VIerknad til dis ensas'onssøknadDRÅVIKAmotors ortsanle

{ef19/4094

liser[flderes brevav15/3-2019 -høringsdokument—dispensasjon fra bestemmelser i

eguleringsplanDråvika motorsportanlegg.

li er4søsken/eiere —1/4 av eiendommene90/2—90/5og 90/6og syntes eiendommene
orringes med mere aktivitet iDråvika motorsportanlegg.
fi vil derforikkegi tillatelse annet enn deres foreslåtte dispensasjon imai2019.
fi ser på deres nettside at Fam Marianne Bjørnmyr har sendt inn merknad for eiendommen
äjømmyr og atdereharfåttmuntlig godkjenning av Balvatnreinbeitedistrikt.

[i syntes Fauske kommune behandlergrunneierneså forskjellig vedr søknader
pg endringersom ønskes, og det syntes merkelig at man kan gjennomføre dispensasjon uten

atdetteer godkjent skriftlig fra Balvatn reinbeitedistrikt som har sterke meninger
>mendringersom ønskes gjennomført av allegrunneiere iSulitjelma og ossgrunneieresom grenser
mot Dråvikatidligere.
[1 her derfor og bli varslet om alle søknader og endringersom erunder plan/utvikling Videre.

fled vennlig hilsen
&nne Marie Selstad

follenveien 1082—

BBaHeggefij //9 7:

ug på vegne av

Jreta Selstad
TerjeSelstad
{031d Selstad



       
       
E-postadresse: 
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Uttalelse til dispensasjon fra reguleringsplan - Dråvika motorsportanlegg - 
Fauske 

Fylkesmannen viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 15.03.2019. 
 
SAKENS BAKGRUNN 

Salten motorsport har søkt om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika 
motorsportanlegg. Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er § 4, første kulepunkt: 
«Det skal ikke være motorsportaktivitet på anlegget i mai måned, de to siste 
ukene i juli og første uka i august.» 
 
Begrunnelse fra søker at Salten motorsport vokst betraktelig i medlemsmasse på grunn av nybygd 
motorcrossbane. Det har vært stor interesse for sporten og flere utøvere som trener og konkurrerer 
i Dråvika reiser også Norge på langs for å konkurrere og hevde seg i motorcross. Etter som de første 
rundene i Midtnorsk mesterskap begynner allerede i slutten av mai, har utøverne ingen mulighet for 
å få kjøretrening før konkurransene. Søker håper det kan være mulig å få dispensasjon for 
treningsaktivitet på banen i mai måned, med lik mengde som reguleringsplanen fastsetter for øvrige 
månedene. Tiltakshaver har på forhånd kontaktet Balvatn reinbeitedistrikt og Bjørnmyr gård, og fått 
muntlig godkjenning.» 
 
FYLKESMANNENS VURDERING 

Reindrift 
Det er positivt at Balvatn reinbeitedistrikt er blitt orientert om søknaden på et tidlig tidspunkt. Selv 
om distriktet har uttrykt seg positivt til saken anbefaler vi at det gis midlertidig dispensasjon i første 
omgang, dersom kommunen vurderer at fordelene er større enn ulempene og ønsker å innvilge 
søknaden. En slik løsning vil gjøre det enklere å gå tilbake til opprinnelig bestemmelse om begrenset 
motorsportaktivitet for mai måned, dersom reindriftens interesser blir negativt berørt.  
 
Vi viser til pbl. § 19-2 om at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

ORIENTERING OM VEDTAK 



  

Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken. Som rettighetshaver med klagerett skal også Balvatn 
reinbeitedistrikt orienteres om vedtaket. 
 

 
 
Med hilsen 
 
Magne Totland (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Axel Sveaass 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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