
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 27.08.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2019 
Sak nr. Sakstittel  
060/19 Godkjenning av møtebok  
061/19 Delegerte saker i perioden  
062/19 Referatsaker i perioden  
063/19 Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske  
064/19 Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark  
065/19 Detaljregulering for Havnegården - endring  
066/19 Forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken  
067/19 Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS  
068/19 Trafikksikringstiltak Terminalveien, Rognveien og Tinkeliheia  
069/19 Status som nasjonalparkkommune  
070/19 Forventninger Fauske kommune til nasjonalparkene 

Junkerdal og Sjunkhatten 
 

071/19 Kjøp av areal Skysselvika  
072/19 Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om 

erverv av div. kommunalt arealer til serviceformål 
 

073/19 102/519 - Geir Magne Johansen, Vikaveien 29, Fauske. 
Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til oppføring av garasje 
BRA 63,5 m2.. 

 

074/19 107/22 - Solveig og Morten Aarnes – Klage på avslag på 
søknad om tillatelse til tiltak – Oppføring av fritidsbolig, 
Rødåsveien 99, Fauske. 

 

075/19 93/1 og 95/1 Per Arnt Nilsen - Behandling av klage på 
redusert tillatelse av omsøkt tiltak 

 

076/19 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk 
av snøskuter - Fauske kommune 

 

077/19 Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorisert ferdsel i utmark 

 

078/19 ISE Nett as - Dispensasjon for motorferdsel i utmark - graving 
av strømkabel til hytte i Sulitjelma 

 

079/19 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av strømkabel til 
hytter i Sulitjelma 

 

080/19 Ove Hjemgaard, Fauske - Klage på avslag vedr bruk av  



helikopter i utmark 
081/19 Stig Odin Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 

i utmark 
Unntatt 
offentlighet 

082/19 Stig Olsen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

083/19 Wiggo Bjur - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 20.08.19 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/10036     
 Arkiv sakID.: 19/1853 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
060/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
13.06.2019 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 12.06.2019 1413174 

16.08.2019 Møteprotokoll P5-19_OFF 1418154 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 12.06.2019 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2019 Til kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Hva er status for oppfølging av reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark?. 
Hvordan er dialogen om fellesareal, parkering og vei. Viser til § 8 i reguleringsplan. 
Kan vi gjøre noe i neste utbyggingstrinn? Må få til utbedring av vei. 
2. Loppaløypa. Hva må til for å legge fram saken til ny behandling? 
3. Ber rådmannen konsekvensutrede Nordlysløypa. 
4. Oppfordrer til større fokus på søppeltømming og offentlige toaletter i forbindelse 
med økt satsing på turistnæring i Sulitjelma. Er det mulig å se på samarbeid med 
miljøtorg? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Svar på spørsmål: 
Pkt.1. Kommunalsjef svarte. Vi må se på veiproblematikken sammen med fjellandsbyen. Vi 
skal ha et samarbeidsmøte snart. Enhetsleder svarte. Statskog arbeider med sake. Skal se 
på saken i møtet. Kan legge større press på utbygger ved neste byggetrinn. 
Pkt. 2. Enhetsleder svarte. Vi må se på nytt lovverk ang. støy. Skal se om det er mulighet å få 
saken med på neste møte. 
Pkt. 4. Kommunalsjef svarte. IRIS har sagt ni til mijøtorg i Sulitjelma. Enhetsleder svarte. Tror 



Side 2 
 

at Fjellandsbyen får tilskudd til offentlig toalett. Kan ta dette opp på samarbeidsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 13.06.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
052/19 Godkjenning av møtebok  

053/19 Delegerte saker i perioden  
054/19 Trond og Linda Eriksen - Søknad om dispensasjon for 

kjøring av gravemaskin fra Balvassveien til hyttetomt. 
 

055/19 ISE  Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av 
strømkabel til hytte 

 

056/19 Jan Ivar Olsen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - 
utvidet sesong. 

Unntatt 
offentlighet 

057/19 18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom 

 

058/19 Detaljregulering for Charlottatippen boligområde  

059/19 Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 
104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 1613 
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052/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 052/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
 
 
053/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
054/19: Trond og Linda Eriksen - Søknad om dispensasjon for kjøring av gravemaskin fra 
Balvassveien til hyttetomt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Linda og Trond Eriksen, Fauske, om tillatelse til kjøring av 
gravemaskin på gummibelter fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/508. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 
          * Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hyttetomt 
          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 31. august 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
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kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er 
grunneier og Fauske kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 
skader terrenget 
* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljø og mennesker 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 054/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Linda og Trond Eriksen, Fauske, om tillatelse til kjøring av 
gravemaskin på gummibelter fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/508. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 
          * Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hyttetomt 
          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 31. august 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er 
grunneier og Fauske kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 
skader terrenget 
* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljø og mennesker 
 

 
 
 
055/19: ISE  Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytte 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/534. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap/hytte. 
Samme trase benyttes for returen 

          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 30. september 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
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kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 
skader terrenget 
* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljø og mennesker 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 055/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/534. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap/hytte. 
Samme trase benyttes for returen 

          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 30. september 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 
skader terrenget 
* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljø og mennesker 

 
 
 
 
056/19: Jan Ivar Olsen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag - utvidet sesong. 
 
      
 
 
057/19: 18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 9 gis det ikke tillatelse til 
omdisponering av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til 
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fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor 
bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningslovenn § 19 -2 gis 
det dispensasjon til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 
b.nr. 20 innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis 
det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal langs felles grense 
til g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

V's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 016/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Klagen tas til følge. 
Utvalget er av den oppfatning at alternativ 2 vil gi den beste løsningen for både 53/20 og for for 
arrondering for landbruket, grunnet den ømsøkte teigs beliggenhet og vanskelige tilgjengelighet. 
En flytting av grensen vil også gi en større buffersone mellom bolig og landbruksareal. Utvalget 
anser ut i fra en totalvurdering at fordelene ved en fradeling er større enn ulempene. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 057/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 
Utvalget er av den oppfatning at alternativ 2 vil gi den beste løsningen for både 53/20 og 
for for arrondering for landbruket, grunnet den ømsøkte teigs beliggenhet og vanskelige 
tilgjengelighet. En flytting av grensen vil også gi en større buffersone mellom bolig og 
landbruksareal. Utvalget anser ut i fra en totalvurdering at fordelene ved en fradeling er 
større enn ulempene. 

 
 
 
058/19: Detaljregulering for Charlottatippen boligområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
 
 
059/19: Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 
1613 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
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· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 
framkommer. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 059/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11863     
 Arkiv sakID.: 19/1853 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
061/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
079/19, Søknad om fritak av kommunale gebyrer for Verkstedhaugen 6, Sulitjelma.  Gnr.119, 
bnr. 367. 
VEDTAK: 

Jf. Forskrift for vann og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyr f.o.m. påfølgende 
termin, under forutsetning av at kommunen har vært på befaring og vannet er 

frakoblet/plombert innen 30.06.2019.  Hvis boligen tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for 
å fjerne plomberingen.  Hvis plomberingen er brutt, vil gebyrene bli etterfakturert fra den dagen fritaket 
ble gitt. 

 

Jf. Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester §5 gis det fritak for 

feiegebyret f.o.m. påfølgende termin, under forutsetning av at Salten Brann IKS har vært på 

befaring og det ikke finnes skorstein og/eller ildsted i boenheten, eller at 

fyringsanlegget er plombert/frakoblet. 

 

 
 

 
136/19, 108/21 - Geir Arne Johnsen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg BRA 
58 m2 til enebolig og riving av uthus BYA 18 m2  i Grønåsveien 10, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg til enebolig i Grønåsveien 10, Fauske gnr.108 bnr.21 som omsøkt. 



 

Firmaet Murmester Sigurd Tverå har erklært ansvarsrett i saken 
 

 
137/19, 104/264 - Søknad om arealoverføring 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon 
gis det tillatelse til fradeling av en parsell som tilleggsareal til gnr. 104 bnr. 764 som omsøkt fra 
g.nr. 104 b.nr. 264 i Fauske kommune. 

 

 
 

 
142/19, Svar på søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. 
desember 2019 
VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 gis NIVA (Norsk institutt for vannforskning)   tillatelse til 
bruk av helikopter for vannprøvetaking i innsjø HOH 938 beliggende sør for Eidevatnet (Muorki), 
jfr. kartutsnitt.  Det settes følgende vilkår: 

 



1. Det gis tillatelse til 1 tur i tidsrommet 15. september til 1. desember 2019. 
2. Flygingen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 
3. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger tillatelse fra andre berørte parter.  

 

 
143/19, 101/412 - Rugås Industrier AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
montering stålkonstruksjoner utvendige vegger og tak på lager-/kontorbygg Finneidkaiveien 2, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om igangsettingstillatelse for 
montering av stålkonstruksjoner utvendige vegger og tak på lager-/kontorbygg i Finneidkaiveien 2, 
Fauske gnr.101 bnr.412 som omsøkt. 

 

Finneid Sveis har erklært ansvarsrett i tiltaket. Tidligere ansvarsretter videreføres. 

 

 
144/19, 102/756 - Remi Torset - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse, oppføring av 
garasje BRA 43,9 m2 m/takterasse som tilbygg til enebolig i Moltebærveien 11, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) innvilges søknad om endring av gitt tillatelse, for 
oppføring av garasje m/takterasse som tilbygg til enebolig i Moltebærveien 11, Fauske gnr.102 
bnr.756. 

 

Ansvarsretter videreføres. 

 
145/19, 104/106  - Geir Isaksen - Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrense til Rv.80 
for oppføring av garasje BRA 26M2 - Bodøveien 61, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra byggelinjen til Rv 80. 

Garasjen tillates oppført 15 meter fra midtlinje Rv 80 - i linje med bolighus. 

 

I medhold av plan-og bygningsloven § 20-1a innvilges søknad om tillatelse til oppføring av garasje som 
omsøkt i Bodøveien 61, Fauske gnr. 104 bnr. 106. 
 

 
146/19, 102/779 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om oppføring av vertikaldelt 
tomannsbolig i to plan BRA 99,5 m2 pr boenhet, totalt BRA 199 m2 i Bringebærveien 4, Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig i to plan i Bringebærveien 4, Fauske, gnr.102 bnr.779 som omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Varde Bygg AS, Varde Entreprenør AS, Rørleggern 
Fauske AS og Multiservice Fauske AS. 

 

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

 
147/19, Søknad om helikopterløyve 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kjell-Cato Johansen, Fauske, tillatelse til  
transport av byggesett til hytte fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset til hyttetomt ca 500 m sør 
for Kjelvasskrysset,gnr. 119/1/534, til sammen inntil 35 løft med helikopter i tidsrommet fom 19. 
tom 31. august  2019 (uke 34 og 35). Transportrute ihht vedlagte kartutsnitt.  

 

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

 
148/19, 119/1 Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 12, avgrenset som 
på situasjonsplan med vist parkering utenfor tomteareal 

 



 

 
 

 
149/19, 119/1 - Statskog- Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 11 i felt H1, 
avgrenset som på situasjonsplan med vist parkering utenfor tomteareal 

 



 
 

 
150/19, 119/1 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 17 i området H2, 
avgrenset som på situasjonsplan med vist parkering utenfor tomteareal 

 



 
 

 
151/19, Vedtak - Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i Lov om hundehold til 
sportrening med hund på bjørn - 2019 - 2022 
VEDTAK: 

Fauske kommune gir med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 9 

                dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i lovens § 6, til aktive                       

     medlemmer av skadefellingslaget i Fauske/ Sørfold, med det formål å 

trene hund på bjørn. 

 

Området i Fauske kommune dette gjelder er Sjønståvassdraget / Lomi i nord, E6 i vest, 
riksgrensen mot Sverige i øst og kommunegrensen til Saltdal i sør. 

 

Dispensasjonen gis for perioden 15. juli — 20 august i årene 2019 — 2022. 

Vilkår for dispensasjonen: 

· Grunneiers/ evt. bruksrettshavers (etter hundelovens § 8) samt beitelag (husdyr) og 
reindriftsnæringens tillatelse for trening av hund på bjørn må være innhentet på forhånd 
før tiltaket settes i verk. 

· Treningen foregår på eget ansvar (ihht annet lovverk) og skal foregå med sauereine 
hunder. Det skal vises spesiell aktsomhet ved bruk av løs hund i forhold til husdyr/rein for 



å unngå skade/ jaging av beitedyr. 
· Hund som slippes skal ha peileutstyr og ha vist dokumentert interesse for bjørn enten på 

jakt eller kurs/trening tidligere. 
· Treningen organiseres gjennom ledelsen i skadefellingslaget. Skadefellingslaget lager 

regler for utøvelse av treningen innenfor de vilkår som er satt i dette vedtak. Reglene må 
være klar før oppstart av treningen. Dokumentasjoner skal kunne fremvises kommunen 
ved forespørsel. 

· Etter trening skal det skrives rapport ( med oversikt på kart over hvilket område treningen 
ble avholdt) til skadefellingslaget. Etter endt sesong sendes rapportene til kommunen. 

· Kopi av vedtak fra Fauske Kommune skal bæres og oppbevares av personer fra 
skadefellingslaget i forbindelse med trening. 

· I verneområdene må det gis spesiell tillatelse fra vernemyndighetene. 
· Det er nulltoleranse i tilfelle misbruk av ordningen. I tilfelle misbruk vil dispensasjonen til 

skadefellingslaget bli inndratt. 

 
 

 
156/19, 115/7 - Karin Larsen - Avslag på søknad om dispensasjon for etablering av ny gårdsveg 
til eiendommene gnr. 115 bnr. 42 og gnr. 115 bnr. 61 i Tverråveien, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2 vedtas det avslag på søknaden om dispensasjon til 
etablering av ny gårdsvei. Dette begrunnes videre ut fra følgende bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel sjø og land 2018-2030: 

§ 5.1.1 «Innenfor områder merket LL […] tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden 
næring.» 

§ 5.1.2 «Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark.» (utheving av saksbehandler). 

 
159/19, 119/1 - Sulitjelma Boligfond - Innvilget søknad om oppføring av 4 vertikaldelte 
tomannsboliger i ett plan BRA pr. bolig 77,7 m2, totalt 8 boliger på Charlottatippen, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 4 
vertikaldelte tomannsboliger på Charlottatippen, Sulitjelma, gnr.119 bnr.1 som omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes.  

 

Internveg og parkeringsplasser etableres som vist på situasjonsplan datert 21.06.2019. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Takstmann Kenneth Johansen, Norconsult AS, Rusånes 



Fabrikker AS, Snekkern AS, Bolle Maskinservice AS, Fauske Rør AS, Systemair AS. 

 

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

 
160/19, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn over 10 år 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 
parsell med avmerket tomtegrense i reguleringsplan fra g.nr. 119 b.nr.1 i Fauske kommune. 

 

 

 

 
161/19, 101/211 - Hans Olav Kristensen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av påbygg 
BRA 23 m2 på enebolig i Bratthaugen 19, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
påbygg på enebolig i Bratthaugen 19, Fauske gnr.101 bnr.211 som omsøkt. 

 



I medhold av SAK10 § 6-8 innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger for Hans Olav Kristensen. 

 
162/19, 100/44 - Geir Johansen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg  BRA 30 m2 
samt påbygg BRA 44 m2 til bolighus og oppføring av garasje/uthus 98 m2  BRA  i  
Vatnbygdveien 261,Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 19-2 meddels dispensasjon fra kommuneplanens § 5.1.2 
for oppføring av garasje og uthus som omsøkt.   
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
garasje/ uthus BRA 90 m2 i Vatnbygdveien 261, Fauske gnr.100 bnr. 44 som omsøkt. 

 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg BRA 30 m2 samt påbygg på enebolig BRA 44 m2 i Vatnbygdveien 261, Fauske gnr.100 bnr. 
44 som omsøkt.   

 

I medhold av SAK 10 § 6-8 innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger for Geir Johansen. 
 

 
163/19, 103/82 - Stadssalg AS - Innvilget søknad om rammetillatelse for ombygging av 
eksisterende lokaler i kontorbygning i Telegrafveien 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges rammetillatelse for ombygging av 1. og 2. 
etasje i kontorbygning i Telegrafveien 2, Fauske gnr.103 bnr.82 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Byggsøk Norge AS, HUSfolket AS og Rambøll Norge AS. 
 

 
164/19, 103/82 - Stadssalg AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for ombygging av 
eksisterende lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg i kontorbygning -Telegrafveien 2, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a9 innvilges igangsettingstillatelse for ombygging av 
1. og 2.etasje i kontorbygning i Telegrafveien 2, Fauske gnr.103 bnr.82 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Byggsøk Norge AS, HUSfolket AS, Rambøll Norge AS, 
Østbø AS; Bodø Elektriske AS, Glasscon AS og GK Avd Bodø AS. 
 



Det vises for øvrig til innvilget rammetillatelse datert 14.07.2019, i sak 163/19. 

 
165/19, 103/388 - Proffteknikk Eiendom AS - Innvilget søknad om bruksendring og ombygging 
av 1.etasje og underetasje fra butikklokale til restaurant i Storgaten 69, Fauske 
 

 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d) innvilges søknad om bruksendring og ombygging 
fra butikk til restaurant i 1.etasje og underetasje i Storgaten 69, Fauske gnr.103 bnr.388 som 
omsøkt. 

 

Tidligere ansvarsretter for Proffteknikk Eiendom AS, Caverion Norge AS og Rambøll Norge AS 
videreføres. 

 

Vilkår som framgår i Arbeidstilsynets vedtak datert 18.06.2019 må følges opp. 

 
168/19, 119/1/534 - Kjell-Cato Johansen-Mærvoll - Innvilget søknad om tillatelse til riving av 
eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på samme sted BRA 67,3 m2 i Naustbuktveien 18, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte 
i Naustbuktveien 18, Sulitjelma, gnr.119 bnr.1 fnr.534 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges søknad om rivingstillatelse for 
eksisterende hytte, bygningsnummer 188912796, i Naustbuktveien 18, Sulitjelma, gnr.119 bnr.1 
fnr.534 som omsøkt. 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Bernhard Olsen AS og Malermester Ronald Iversen. 

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Kjell-Cato Johansen-Mærvoll godkjennes, jfr. 
SAK10 § 6-8. 

 



170/19, 102/766 -  Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig BRA 211 m2  i Tyttebærveien 18, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i Tyrrebærveien 18, Fauske, gnr. 102 bnr. 766 som omsøkt. 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett ; Varde bygg AS, Ebbe Rørservice AS, Dahl Maskin AS, CASA 
Consult og Multiservice Fauske AS. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen ( regning tilsendes) 
 

 
172/19, 103/1097 - Fauske kommune - Innvilget søknad på riving og sanering av Fauske 
Helsetun paviljong 3, Helsetunet 3 med bygningsnr. 188876692, Fauske -  BRA 350 m2 
Ansvarsforhold: 

EN Entreprenør AS, Bergen, erklærer ansvar for alle funksjonene i tiltaket med tiltaksklasse 2: SØK, PRO 
og UTF for riving og miljøsanering. Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor erklærte fagområder, 
men har oppgitt flere referanser på tidligere arbeid innenfor områdene. 

 
173/19, 119/1 - Sulitjelma Boligfond - Innvilget søknad om utslippstillatelse fra 4 vertikaldelte 
tomannsboliger på Charlottatippen, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til etablering av avløpsanlegg 
bestående av 16 m3 3 kamret Lyngen slamavskiller på gnr.119 bnr.1 Charlottatippen i Sulitjelma. 
Tillatelsen til etablering av slamavskilleren gis med hjemmel i forskrift av 01.01.07 om begrensning 
av forurensning jfr. Kap.12, utslipp fra mindre avløpsanlegg på følgende vilkår: 

· Det monteres typegodkjent 16 m3 Lyngen slamavskiller som beskrevert i vedlegg til 
søknad og med plassering som vist på godkjent VA-plan. 

· Avløpet fra slamavskilleren føres i tett ledning ut i Langvannet på min. 2,0 meter 
under laveste vannstand. 

· Tømmefrekvens slamavskiller 2.hvert år. 
· Vedlikehold av slamavskiller besørges av eier for egen risiko og regning. 
· Når anlegget er ferdigstilt må ferdigmelding sendes kommunen. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Bolle Maskinservice AS. 

 

Erstatningsansvar: Tillatelse til utslipp fritar ikke erstatningsansvar etter forurensningsskade, jfr. 
Forurensningslovens § 10, kap.8.  

 



175/19, 101/122 - Finneid IL v/Truls Aanstad - Innvilget søknad om byggetillatelse av klubbhus 
på 214,9 m2 BRA, Tinkeliheia 2, Fauske 
Solid:Byggpartner AS, Bodø, erklærer ansvar for PRO mur- og betongarbeider, radontiltak, 
våtromsmembran og flisarbeider. UTF for mur- og betongarbeider, radontiltak, våtromsmembran, 
flisarbeider, tømrerarbeid og ventilasjon. Ansvarsområdene dekkes ikke av sentral godkjenning. 

 
176/19, 56/23 - Innvilget søknad om sanering og riving av Valnesfjord barneskole og 
samfunnshus BRA 405 m2 - - bygningsnummer 188865259 og 188865259-1 - Skoleveien 6, 
8215 Valnesfjord. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 e) innvilges tillatelse til riving av Valnesfjord barneskole og samfunnshus BRA 
405 m2 - bygningsnummer 188865259 og 188865259-1 - Skoleveien 6, 8215 Valnesfjord gnr. 56 bnr.23 
som omsøkt. 

 

Restavfall leveres godkjent deponi og sluttrapport med avfallsplan oversendes kommunen. 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett : EN Entreprenør. 
 

 
178/19, 58/26 - Tom Erik Tofte - Innvilget søknad om oppsetting av garasje 77 m2 BRA med 
personlig ansvarsrett som selvbygger, Kosmovassveien 33, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
garasje over to plan i Kosmovassveien 33, Valnesfjord, gnr. 58 bnr. 26 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Tom Erik Tofte godkjennes med medhold i SAK10 § 6-8. 

 

 
180/19, Manglende oppmålingsforretning 
VEDTAK: 

Det vises til forhåndsvarsel om vedtak datert  og Deres tilsvar av 17.07.2019.  

 

Oppmålingsforretning skal holdes når en ny festerett skal etableres og føres inn i matrikkelen eller 
dersom det foreligger en umatrikulert festegrunn, jf. matrikkelloven § 6.  

 

Dere har ikke noen festetomt som er gjenstand for oppmåling. De har heller ikke inngått noen avtale om 



festetomt. Dere har heller ikke råderett over umatrikulert festegrunn.  

 

Salten jordskifterett har i kjennelse av 9. september 2015 lagt til grunn at festekontrakten fra 1911, 
knyttet til gnr. 83/5, ikke omfatter noe mer enn den fraskilte eiendomstomta gnr. 83/115 som Janne og 
Gøran Håkonsen eier, jf. kjennelse side 10 første avsnitt. 

 

Det fremkommer ikke nye opplysninger i Deres tilsvar som anses å ha betydning for vedtaket.  

 

Oppmålingsforretning vil derfor ikke bli foretatt. Oppmålingsforretning avvises.  

 

Denne beslutningen kan påklages til Fylkesmannen i Nordland, jf. matrikkeloven § 46. 

 

Reglene i forvaltningsloven kapittel VI gjelder.  

 

Det innebærer blant annet følgende: 

 

«Klage kan inngis muntlig eller skriftlig. Ved muntlig klage vil nedtegnes skriftlig av den som mottar 
klagen. Skriftlig klage skal være undertegnet av klageren eller dennes fullmektig. 

 

Klagen fremsettes for Fauske kommune. 

 

Klagen skal nevne den beslutning som påklages, og nevne den endring som er ønsket 

Klageerklæringen bør inneholde de grunner klagen støtter seg til.» 

 
 

 
181/19, 83/80 - Nordland Betong AS - Innvilget søknad om riving av gammel blandestasjon 33 
m2 -BRA og oppføring av tilbygg kaldlager 78,75 m2 -BRA til bygningsnr. 188887953, 
Straumøyrveien 20, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og e) innvilges som omsøkt søknad om riving av 
gammel blandestasjon og tibygg av nytt kaldlager tilknyttet bygningsnr. 188887953, gnr. 83 bnr. 



80, Straumøyrveien 20, 8211 Fauske. 

 

Rivingsavfall leveres godkjent deponi. Tiltaket har ikke krav til avfallsplan jf. TEK17 § 9-6 c) 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett: Ing.E.Rognli-Bygg og Nordland Betong AS. 

 
182/19, 62/2  - Dag Inge Kosmo  - Søknad om deling og justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovens § 9 tillates ikke omdisponering av 
240 m2 innmarksbeite til boligformål. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling 
eiendom g.nr.62 b.nr. 2  et areal ca. 75 m2 med delelinje 1,0 m parallelt med oppført garasje. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 gis det 
tillatelse til fradeling eiendom g.nr.62 b.nr. 2  et areal ca. 75 m2 med delelinje 1,0 m parallelt med 
oppført garasje. 

 
 



 
183/19, 119/1,425 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell stor 426,4m2  i felt H1 som 
tilleggsareal til 119/425, avgrenset som på situasjonsplan. 

 

Når omsøkt tilleggsareal er sammenslått med 425: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra bestemmelse i reguleringsplan § 2.1 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 



690 m2  som omsøkt 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 425 parsell stor 690 m2  i felt H1 som 
avgrenset som omsøkt. 

 
 

 
184/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11864     
 Arkiv sakID.: 19/1853 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
062/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Klage på vedtak K-sak 14/17 forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter - Fauske 
kommune - foreløpig melding 
 
 
2, Klager over Fauske kommunestyre sitt vedtak i sak 014/17 er ikke tatt til følge 
 
 
3, Høringsuttalelse til forslag til forskrift om utlegging av åte og foring av vilt 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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«REFDATO» «REF»

«MOTI'AKERNAVN» Saksbehandler

«ADRESSE» Alf Einar Fornes
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«KONTAKT»

Klage  på vedtak K—sak 14/17 forskrift om kommunalt løypenett for

snøscooter -Fauske kommune  -  foreløpig melding

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (nå Fylkesmannen i Trøndelag) ble ved Kommunal- og

moderniseringsdepartementet i skriv dat. 08.08.2017 oppnevnt som settefylkesmann i ovennevnte

sak, da Fylkesmannen  i  Nordland var inhabil.

Viser også til skriv dat. 12.04.2019 fra Fylkesmannen i Nordland til Fylkesmannen i Trøndelag hvor

det etterlyses tilbakemelding på klager i ovennevnte sak.

Fylkesmannen i Trøndelag ser at dette er en sak som ved en inkurie ikke har vært tatt opp til

klagebehandling, eller at det er gitt foreløpig varsling, etter forvaltningsloven. Fylkesmannen

beklager dette på det sterkeste.

Under henvisning til ovenstående kan bekreftes at saken vil bli prioritert og at en har som mål å

kunne behandle mottatte klager innen 01.07.2019.

Dette til orientering.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen

(e.f.)

seksjonsleder

Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:

Postboks 2600

7734 Steinkjer

E-postadresse:

fmtl ost Ik smannen.no

Sikker melding:

www. lkesmannenn /meldin

Alf Einar Fornes

rådgiver

Klima- og miljøavdelingen

Telefont7416 80 00

www.mlkesmannenno/tl

Besøksadresse:

Strandveien 38, Steinkjer

Prinsens gt. ‘I, Trondheim

Org.nr. 974 764 350
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Fylkesmannen iTrøndeIag Vårdato: Vårref:

Trööndelagen ]j/Ihkenå/ma 1 1-06-2019 2018/5149

Deres dato: Deres ref:

Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 93 Alf Einar Fornes,

8201 FAUSKE

Klager over Fauske kommunestyre sitt vedtak  i  sak 014/17 er ikke tatt til

følge

Ved skriv dat. 08.08.2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble Fylkesmannen  i
Nord-Trøndelag (nå Fylkesmannen i Trøndelag) oppnevnt som settefylkesmannen  i  denne saken.

Fylkesmannen har på bakgrunn av sakens dokumenter og foreliggende opplysninger fattet slikt

Vedtak:

Klager fra Forum for natur- og friluftsliv Nordland, Fylkesmannen i Nordland, Per Arne Mikkelsen og

Berit Lesniak over Fauske kommunestyre sitt vedtak  i  sak 014/17 er ikke tatt til følge.

Fylkesmannen minner om at klageinstansens vedtaki klagesak ikke kan påklages, jf. fvl. § 28, 3. ledd.

Sakens bakgrunn:

Fauske kommunestyre vedtok  i  møte 23.03.2017 under sak 014/17 Forskrift for kommunalt

løypenett for snøskuter — Fauske kommune. Innen klagefristens utløp ble kommunestyrets vedtak

påklaget av Fylkesmannen  i  Nordland, Forum for natur- og friluftsliv Nordland, Per Arne Mikkelsen
og Berit Lesniak.  l  mottatte klager gjøres rede for begrunnelsen for klagene.

Fauske kommunestyre behandlet mottatte klager  i  møte 22.06.2017 under sak 044/17. Klagene ble
delvis tatt til følge, i  det Kjelvassløypa ble opprettholdt med de endringer som framgår av
kommunestyrets vedtak.

K/a  e  ra  F lkesmannen  i  Nordland:

lklagen fra Fylkesmannen  i  Nordland anføres at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til

hyttebebyggelsen  i  området for Kjelvassløypa. l klagen vises det  også  til at det ikke vurderes som
realistisk å overholde kommunens fastsatte fartsgrense i alle deler av løypa. Fylkesmannen viser
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også til de hensyn som generelt skal ivaretas for fastsetting av løypetraseer for rekreasjonskjøring,
med henvisning til gjeldende lover, forskrifter og veiledere m.v.

K/a  e  ra  Forum  or  naturo ri/u s/iv Nord/and:

Iklagen vises til de formelle krav til saksbehandling som gjelder  i  slike saker, og de hensyn som

særskilt skal vektlegges ved fastsetting av løypetraseer. l klagen anføres som begrunnelse for klagen
at Kjelvassløpa vil ha negativ støypåvirkning og at hensynsplikten overfor støypåvirkning ikke blir

ivaretatt. Det anføres også at det framstår som uklart om avbøtende tiltak vil fungere etter sin
hensikt. Mht. hensynet til friluftslivet anføres at beslutningsgrunnlaget ikke er tilfredsstillende, slik

loven forutsetter. Når det gjelder konsekvensutredningen for naturmangfold anføres at den gir et
dårlig bilde på konsekvensene av løypeforslagene. Avslutningsvis anføres at ordet «friluftsliv» må tas
ut av formålsparagrafen (§ 1) i forskrift om kommunalt løypenett (ble også tatt ut  i  forbindelse med

kommunens behandling av innkomne klager).

K/a  e  ra Per  Arne  Mikkelsen:

Klagen gjelder opprettelsen av Kjelvassløpa. Begrunnelsen for klagen er at beslutningsgrunnlaget
ikke er godt nok og at vedtaket derfor er gjort på sviktende/feil grunnlag. l klagen vises også til hvilke

hensyn som skal ivaretas ved kommunens fastsetting av snøscooterløyper for kjøring på vinterføre.

Det gjelder blant annet hensynet til bolig/hyttefelt, naturmangfold, støy og friluftsliv. Klagers
konklusjon er derfor at kommunestyrets vedtak er ugyldig fordi det på flere områder strider mot
intensjon og bestemmelser i lowerket som forskriften hjemles i. Kommunestyrets vedtak er ikke
godt nok begrunnet og Kjelvassløypa kan derfor ikke opprettes.

K/a  e  ra Berit Lesniak:

I  klagen anføres at «ved hennes hytte er støyen fra skutertrafikken svært plagsom ettersom det er

bratte bakker i løypa og mange gasser på for å komme seg opp». Klager tar også opp forholdet
rundt en evt. støyskjerm som et avbøtende tiltak.

Kommunestyret behandlet innkomne klager i møte 22.06.2017 under sak 044/17, hvor det ble fattet

slikt vedtak:

Klagen tas delvis til følge.

Kje/vass/øypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne Berit Lesn/ak,
Per Arne Mikkelsen, Forum for  natur  og friluftsliv Nordland og Fylkesmannen i Nordland:

§  Formål. Ordet friluftsliv tas ut

§ 4c) l tilleggssetning: l Kjelvassløpa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetraseen.

§ 5 Tilleggssetning:  l  Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved skihytta,
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved hytten som

ligger i rød sone,

For at informasjonen skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages en meny for

SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommune sin hjemmeside, der kart, forskrift og
dokumentasjon er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler if. dispensasjoner og
kjøring til hytter. Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge
informasjon/link til det svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma».

'  o
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Det lovmessige grunnlag:

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

tas under behandling kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye

omstendigheter. Dette innebærer at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig,
om det er truffet av rette myndighet og om det er blitt til på lovlig måte. Av 2. ledd 3. pkt. framgår at
dersom klageinstansen er statlig, «skal det legges stor vekt på det kommunale selvstyre ved prøving

av det frie skjønn». Likeså skal det av vedtaket framgå hvordan klageinstansen har vektlagt hensynet

til det kommunale selvstyret».

Nye regler om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring trådte  i  kraft 19.06.2015,jf.
motorferdselloven og §  4 a  i  Forskrift om bruk av motorkjøretøyer  i  utmark og på islagte vassdrag.
Av forskriftens § 4a framgår at kommunestyret, eller annet folkevalgt organ, som kommunestyret

måtte bestemme, kan fastsette snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Dvs. at

det kan fastsettes snøscooterløyper ved å vedta kart over løypene og bestemmelser for bruken av
løypene.

Av § 4a, 3. ledd framgår at fvl. kap VII (lovens bestemmelser om forskrifter) gjelder for kommunens

utarbeidelse og vedtagelse av løypekart og bestemmelser. Forslaget til løyper og bestemmelser skal

sendes på høring. Av kommunens vedtak skal det framgå hvordan innkomne uttalelsertil forslaget
er vurdert og hvilken betydning disse er tillagt.

Av Forskrift for bruk av motorisert bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag jf. § 4a, 5.

ledd framgår likeså at «ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og

andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig og

hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre». Av

6. ledd framgår videre:
«Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningene løypene vil ha for

friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige

friluftsområder i kommunen».

Av «Veiviser for kommunal miljøforvaltning» pkt. 5 Krav til utredning, jf. merknader i ovennevnte
forskrift til forskriftens § 4a framgår blant annet følgende: «Kommunen skal utrede virkningene

løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. Med influensområdet menes

området som blir påvirket av at snøscooterløyper etableres, for eksempel i det området som blir

påvirket av støy. Det er ikke bare virkningene på friluftsliv og naturmangfold i selve

snøscooterløypene som i denne sammenheng er relevant, men også virkninger for området utenfor
løypene som blir berørt». Videre anføres at; «Kommunen skal før forslaget om løyper sendes på
høring ha kartlagt og verdsatt friluftsområdene der løypene planlegges. De skal vurdere betydningen

av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kartleggingen skal skje med
utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013 Kartlegging verdsetting av friluftslivsområder.

Kartleggingen skal gi et godt grunnlag for å unngå løyper i områder som er viktig for friluftslivet».

Isamme veiviser gis under pkt. 6 anvisning på krav til kart og bestemmelser. Pkt. 7 angir krav til

prosess. Av sistnevnte punkt framgår at de grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning,

varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring skal være oppfylt. Forslaget til snøscooterløyper skal

sendes på høring som beskrevet  i  pbl. § 11-14 og at kommunens vedtak skal være kunngjort i
samsvar med pbl. § 12—12, 4. og 5. ledd.
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Miljødirektoratet har også pr. 10.01.2018 utarbeidet «Veiledning — støy og planlegging av

snøskuterløyper». Veiledningen gir føringer og anbefalinger for hvordan støy skal håndteres i
planlegging av snøskuterløypene. Blant annet anføres at det er mange faktorer som påvirker

utbredelse av støy, og mange forhold som vil være naturlig å trekke inn i vurderingen. Blant annet

gis på s. 6  i  nevnte veiviser anvisning på metode for vurdering av støy fra snøscooterløyper (tab. 2).

Likeså gis anvisning på noen generelle prinsipper som kommunen bør tenke gjennom ved
planleggingen. Blant annet nevnes:

- Kjøring på islagte vann kan generere støy som bærer langt

-  Lyd bærer lenger i åpent terreng enn i tett skog
- Lyd bærer langt dersom snøscooterløypen ligger på en eksponert rygg, i  en liten dal med lite

støyskjerminger oppover, eller hvis det er et dalsøkk mellom løypen og mottaker
— Bratte bakker med behov for kraftig gasspådrag kan føre til høye støynivåer — som igjen kan

føre til økt rekkevidde av støy

- Variabel kjøring med svingende hastigheter kan gi mye lyd

For øvrig angis anbefalte støygrenser for ulike situasjoner under kap. 4 i veilederen.

Klima- og miljødepartementet har også utarbeidet en retningslinje for støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) som også vurderes som relevant i foreliggende sak.

Fylkesmannens vurdering:

Fylkesmannen har lagt til grunn at de som har påklaget kommunestyret sitt vedtak er klageberettiget
og at klagene er framsatt innen klagefristens utløp.

Fylkesmannen har registrert at forslag til forskrift til løypenett for snøscooter i Fauske kommune har

vært på høring hos til sammen 122 høringsinstanser (hytteeiere, organisasjoner, offentlige

myndigheter m.fl.). Ved høringsfristen utløp har kommunen mottatt tilbakemelding fra 22 av
høringsinstansen. Av disse var noen positive til høringsutkastet, mens noen var negative til hele eller
deler av foreslått løypenett. Mottatte klager på kommunestyrets vedtak  i  sak 014/17 refererer seg i

all hovedsak til Kje/vass/øypa (lengde 4,6 km). Begrunnelsen for klagene er gjort rede for ovenfor.

Forholdet til stø rob/ematikk:

l hovedsak er begrunnelsen for klagene relatert til støyproblematikk knyttet til den del av

Kjelvassløypa som delvis går gjennom/inntil eksisterende spredt fritidsbebyggelse. Av foreliggende

konsekvensutredning for Kjelvassløypa framgår at det ligger flere hytter innenfor gul sone og 1 hytte
innenfor rød sone.  I  følge saksframlegg for kommunestyre  i  sak 044/17 har eier av hytte innenfor

rød sone samtykket i at løypa kan gå forbi hytta. For øvrig er også registrert at fartsgrensen for hele
løypetraseen er fastsatt til 20 km/t, som et avbøtende tiltak for å redusere støy forbi/gjennom

eksisterende hytteområde. Denne fartsgrensen mener kommunen er realistisk å kunne holdes  i  hele
traseen, Fylkesmannen  i  Nordland uttrykker imidlertid i sin klage følgende mht. fastsatt

fartsgrense:

«Nedsatt hastighet er et viktig avbøtende tiltak når støyømfint/ig bebyggelse blir berørt av

snøscooterløyper. Utgangspunktet da må være at  fartsgrensen  overholdes, og Fylkesmannen kan ikke
akseptere at det opereres med fartsgrenser som i stor grad ikke lar seg overholde. Dette vil undergrave
forsøket på å finne løsninger for å unngå konflikt med hensyn til hytteområdet.
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Vi kan utfra kommunens begrunnelse ikke se at det er realistisk å overholde gjeldende fartsgrense i
Kjelvassløypa.  Dette  til tross for at vi ved flere anledninger har stilt spørsmål ved dette. Vi vektleggeri

denne sammenheng at kommunens administrasjon har sagT at det kan være vanskelig å  holde 20 km/ti
enkelte partier av Kjelvassløypa.

Mangelfull redegjørelse gjør at vi ikke kan legge til grunn en hastighet på maksimal 20 km/t i vurderingen

av løypetraseens effekt på omkringliggende bebyggelse».

Per  A  Mikkelsen anfører følgende i sin klage mht. støyproblemer:

«Egne erfaringer, høstet som grunneier i nærområdet til Tilførselsløypa, er nok at både støy— og

trafikkbelastning, både for lovlig og ulovlig kjøring, er stor. Særlig blir støyen ved storfart og «aksing» opp

de bratte kneikene til Skihytta eller parkeringsplassen». Videre anføres:

Maksimal hastighet i løype er satt til 20 km/t. Med tung last på skuter/slede og kanskje i tillegg tungtføre,

synes det nærmest umulig å komme seg opp de bratte kneikene i angitt hastighet. Hastighet på 20 km/ti

ved dette området virker derfor urealistisk og useriøst og gjør etterlevelsen og håndhevelsen av forskriften

vanskelig, for ikke å si umulig».

Forum for  natur  og friluftsliv Nordland  anfører  følgende i sin klage:

«Avbøtende tiltak er redusert hastighet (20 km/t), skilting, restriksjon for rasting, tilbud om støyskjerming

og kjøreforbud mellom kl. 23.00  -  07.00. Hvorvidt 20 km/t er realistisk å håndheve gjennom hele løypa er

usikkert. Fylkesmannen .....». Avslutningsvis anfører FNF følgende:
FNF kan ikke se at de nevnte avbøtende tiltak vil ha tilstrekkelig effekt for  å  ivareta hensynsplikten
kommunen er satt til å ivareta etter lov og forskrift».

Berit Lesniak  blant  annet følgende i sin klage:

«Ved hytta mi er støyen fra skutertrafikken svært plagsom ettersom det er bratte bakker i løypa og mange

gasser på for å komme seg opp».

Ovennevnte viser, etter fylkesmannens vurdering, at det er sammenfallende syn fra klagerne om
hvorvidt det er realistisk  å  overholde den fartsgrense som er fastsatt (som støydempende tiltak) i

den  kommunale forskriften  i  alle deler  av løypetraseen. Fauske kommune uttrykker imidlertid

føigende mht. støyproblematikken og fartsgrense på 20 km/t, som avbøtende tiltak:
«Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele Kjelvassløypa.

Løypa blir tråkket og sloddet slik at traseen blir hårdtråkket og det er fine løypeforho/d. Det vil derfor være

tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Løypa er testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske

kommune samt Sulitjelma Snøscooterklubb som ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt
beskrivelse fra Sulitjelma Snøscooterk/ubb hvordan løypene prepareres».

l  skriv  dat.  11.06.2017 fra Sulitjelma Snøscooterklubb uttrykkes følgende:
«Erfaringer gjennom sesongen 2016/2077, hvor Sulitjelma Snøscooterklubb har hatt anbudet med merking

og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påb/ll av kunnskap hva
angår løypetraceens beskaffenhet iforhold til støy.

Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. Med et fast og
slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kje/ke/s/ufi‘e, å holde jevn hastighet med

hastighetsgrense 20 m/t. Erfaringer har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag

før dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter  ..... ».
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Sulitjema Snøscooterklubb sin uttalelse til mottatte klager gir uttrykk for at det er mulig ved slett og

fast underlag å holde en maks fartsgrense på 20 km/t. Fylkesmannen finner å ville anføre at det som
er mulig mht. fartsgrense på 20 km/t ikke vil kunne påregnes å være situasjonen til enhver tid. Dvs.
at nevnte fartsgrense vil måtte påregnes overtrådt når forholdene ikke er ideelle. Dvs. for de

områdene med bratte bakker vil en kunne påregne at fastsatt fartsgrense på 20 km/t ikke vil bli

overholdt. Om fastsatt fartsgrense vil bli overholdt vil, etter fylkesmannens vurdering, avhenge av
flere forhold. Kjøreforhold, kjøreferdigheter hos scooterkjører samt hvor tung snøscooter evt. med

slede, er lastet, mv. Overskridelse av fartsgrensen vil derfor normalt generere ett høyere støynivå.
Fylkesmannen kan derfor ikke utelukke at fastsatt fartsgrense, med en viss grad av sannsynlighet,
ikke vil kunne overholdes. Dvs. at en ikke bør fastsette en fartsgrense som ikke lar seg overholde.

Dette innebærer at fastsatt fartsgrense, som et avbøtende tiltak mht. støy ikke vurderes som

tilfredsstillende ut fra det forhold at kommunen skal ta særlig hensyn til støy mv. Dette innebærer at
fylkesmannen finner grunn til å reise tvil om hvorvidt en fartsgrense på 20 km/t er tilfredsstillende
som avbøtende støytiltak i hele Kjelvassløypa. Fylkesmannen har også registrert at det ikke er

foretatt støymålinger i områder de siste 10 årene. Støymåling/beregninger vil etter fylkesmannens
vurdering kunne gi et godt bilde av støyforholdene i området og vurderes også som nødvendig for å

kunne gi et mest mulig korrekt bilde av situasjonen. Når dette ikke er gjennomført vurderes dette

som en svakhet ved beslutningsgrunnlaget, selv om svært lav fartsgrense gjennom hele
løypetraseen vurderes som et viktig avbøtende tiltak for å redusere ulemper ved støy.

Støyskjerming er i saksframlegg for Plan- og utviklingsutvalg til møte 13.06.2017 beskrevet å kunne
være i form av snø eller treverk. Sistnevnte synliggjør, etter fylkesmannens vurdering, at kommunen
er innstilt på å gjøre tiltak som vil ha støydempende virkning, når dette måtte framkomme som et

ønske.

Fylkesmannen har forøvrig registrert de negative virkninger en ikke godkjenning av Kjelvassløypa vil

få for de som likevel måtte ønske å bruke Turistløypa, samt de negative miljømessige konsekvenser

som følge av økt utslipp mv. Fylkesmannen har ingen spesielle kommentarer til disse anførsler.
Fylkesmannen er generelt enig i at kanalisering av lovlig snøscooterkjøring er et godt tiltak for å

redusere omfanget av ulovlig kjøring. Fylkesmannen har for øvrig også registrert at Kjellvassløypa
har fungert som snøscooterløype i ca. 18 år og at har fungert tilfredsstillende i forhold til friluftsliv og

støyproblematikk.

Forho/det til  ri/u sliveto  naturman  old:

Av  Fylkesmannen i  Nordland sin klage anføres at klagen, vedr. hensynet til friluftsliv, i

utgangspunktet omfatter hele Kjelvassløypa, men at det etter en konkret vurdering kan være
grunnlag for å godta deler av løypa.

Per A Mikkelsen anfører, under henvisning til gjeldende forskrift, at hensynet til friluftslivet ikke er
tilfredsstillende utredet. Det samme gjelder for hensynet til naturmangfoldet.

Forum for natur og friluftsliv Nordland anfører også at hensynet til friluftslivet og

naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig utredet. Blant annet anføres at konsekvensutredningen mht.

naturmangfoldet gir et dårlig bilde av konsekvensene av løypeforslagene.

Berit Lesniak gir i sin klage uttrykk for at etablering av kommunalt løypenett for snøscooter ikke er
forenlig med «en verden hvor folk i stadig større grad er omgitt av støy og stress i hverdagen, er fler

og fler som søker til stillhet og ro i naturen». Videre anføres at «Skiløpere opplever å måtte puste inn
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eksos, plages av støy, og stresset ved at skutere passerer svært nær dem og/eller ødelegger
skiløypene».

l kommunens merknader, jf. saksframlegg for kommunestyret sak 044/17 til nevnte anførsler har

fylkesmannen registrert at Kjelvassløypa i stor utstrekning følger eksisterende infrastruktur (vei og
skogsbilveier). Store deler av løypa går på islagt vann og vei. Likeså at løypa sitt utgangspunkt er
start fra vei (fylkes- og eller kommunal vei/parkeringsplasser) og at veiene allerede er etablerte

støykilder.

Videre framgår av saksframlegg for kommunestyret følgende:

«Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor del av kommunen fritt for snøscootertrafikk har

man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil det være
rikelige områder å oppleve dette». Kommunen anfører også at det gjennom gjeldende regelverk er

muligheter for effektiv håndhevelse forskriftens bestemmelser.

Mht.  naturmangfoldet  framgår likeså av saksframlegget for kommunestyret sak 044/17 følgende:
«En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er derfor

ikke sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen». Likeså anføres at det
ikke er registrert rødlistede dyrearter, etter det som framgår av konsekvensutredningen.

l  saksframlegget for kommunestyret utrykkes også følgende:

«Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m.) ikke er

grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, slik § 9
skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på våren er brukt

som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet».

Av foreliggende konsekvensutredning for Kjelvassløypa samt av saksframlegg for kommunestyret
sak 044/17 og 014/17 framgår at hensynet til friluftslivet og naturmangfoldet er vurdert ut fra de

kriterier som gjelder for friluftslivet/naturmangfoldet. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen i
utilstrekkelig grad har unnlatt å ta hensyn til friluftslivs- og naturmangfoldsverdiene.

Oppsummering:

Fylkesmannen konstaterer at konsekvensvurderingene ved etablering av Kjelvassløypa har vært

viktig som en del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag. Forskjellige hensyn er avveid på en saklig

måte. Fylkesmannen finner likevel å ville anføre at utredningen mht. støy kunne vært bedre ved at

det hadde blitt gjennomført støymålinger. Fylkesmannen er imidlertid usikker på om en slik

støymåling vil kunne gitt en annen konklusjon når det er fastsatt en fartsgrense på 20 km/t. Dette
fordi en slik hastighet normalt vil generere svært lite støy.

Under henvisning til ovenstående, og etter en samlet vurdering, finner ikke fylkesmannen å ville ta

foreliggende klager til følge. Blant annet ut fra det forhold at det av fvl. § 34, 2. ledd 3. pkt. framgår at
der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av kommune, «skal k/ageinstansen legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av detfrie skjønn». Kommunens vedtak er, etter

fylkesmannens vurdering, innenfor rammene for av det frie skjønn. Fylkesmannen finner også å ville

vise til at  i  ny vedtatt kommunelov (vedtatt 22.06.2018. med endringer senest 24.052019, jf. ny lovs §

1 framgår at lovens formål er å fremme det kommunale selvstyre (Loven vil tre i kraft fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyre ved oppstart av valgperioden 2019-
2023/01.01.2020).
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Fylkesmannen beklager sterkt at saksbehandlingen  i  denne saken har tatt svært lang tid.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth (e.f.) Alf Einar Fornes

Direktør rådgiver

Klima- og miljøavdelingen Klima- og miljøavdelingen
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Fauske kommune, 972418021: Fauske
kommune u alelse til forslag til forskrift
om utlegging av åte
Bruk av åte til jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge.
Åtejakt oppfattes som den jaktform som ikke stresser viltet.
Viltloven, kap VI Utøvelse av jakt og fangst  §  19 (human jakt)
etterleves best gjennom åtejakt. Åtejakt er rovdyrjakt og
forslaget til forskriften tar sikte på å begrense muligheten til
jakt med å forby åtejakt på store rovdyr med unntak av jerv.
Det er en målsetting at bestandsregulering av store rovdyr
fortrinnsvis skal skje gjennom ordinær jakt. Direktoratet har
nylig gjennom et flerårig studie i det skandinaviske
bjørneprosjektet kommet til at bruk av hund stresser bjørn,
støverrasene i særdeleshet. Det er i det fremlagte forslag ikke
foreslått endringi viltloven  §  23 om tillat bruk av hund. Det
fremstår da underlig at den jaktform som overhode ikke
stresser viltet skal forbys. Viltloven  §  24 tillater bruk av
fangstredskap, med hjemmel i forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst kapittel 9  §  31 a, bås til jerv og gaupe. For at
bås slkal fungere må det benyttes et åte i båsen. Nå har vi liten
erfaring i den senere med ulv og bjørn i Nordland, men
jervejakt på åte er en vanlig jaktform. Det er overlappende
jakttid for jerv og gaupe og det er ikke uvanlig at gaupe
kommer inn på åter. Så fremt det er kvoter/lisenser bør åtejakt
være tillat som del av den ordinære jakt på de store rovdyr
også i fremtiden. Forslaget i forskrift  §  6 bør endres til kun å
omfatte første setning: Det er ikke tillat å fore gaupe, jerv, ulv,
brunbjørn og kongeørn De to siste setninger i forslaget kan
erstattes med en ordlyd om rydding og fjerning av åter
benyttet til jakt innen et tidsrom (to uker) etter jakttidens
utløp.
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Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Vedlegg: 
30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 
 
Sammendrag: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått en del kompenseringstiltak, herunder endring 
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra.  
 
Hensikten med planarbeidet for Stormyra Fauske er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» 
og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift). 
Reguleringsformålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Området som nå foreslås regulert i en områderegulering vurderes svært lite egnet for bygging 
med tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet 
på deponiområder i kommunen. 
 
Saksopplysninger: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I 
tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det skulle settes i gang med områderegulering av 



næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra. Det er viktig å se disse to områder i sammenheng.  
 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske. 
Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 
103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1. 
 
Områdereguleringsplan som nå foreligger omfatter områdene som i kommunedelplan for Fauske 
sentrum 2018-2030 er avsatt til BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart stiplet 
linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal 
plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat 
tjenesteyting» til «LNFR».  Området vurderes som svært lite egnet for bygging pga utfordringer på 
geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi (vannregulering) og redusert kapasitet på 
deponiområder i kommunen. 
 
Formålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Det er 
nærmest uberørt myrområde i hele planområdet. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift.  
 

 
Figur 1: Omriss områderegulering Stormyra Fauske (Åsmyra inkl. travbanen ligger nederst til høyre) 
 
Uttalelser på planforslaget: 
Det er kommet inn 5 uttalelser fra NVE, Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Fauna 
KF. Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.  
 



Fauna KF: 
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området er etter 
vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er området som korridor 
for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter vår mening ideelt område for 
framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan etableres arealkrevende industri som for 
eksempel datalagring og det er gode muligheter for utvidelse av området. 
 
Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for industri. 
Søbbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det nye veinettet som 
er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig bebyggelse. Området vil egne 
seg godt til industri når Søbbesva vest er ferdig utbygd.  I tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst 
regulert til  forretning/kontor/industri. 
 
Fylkesmannen i Nordland: 
‘’Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om 
mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil 
være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt 
bebyggelse. 
 
Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til 
bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og 
mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er 
tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er 
ivaretatt. 
 
Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging’’. 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til følge. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som beskrevet i planbeskrivelsen under konsekvensutredning, samt uttalelse fra Fauna KF, vurderes 
det at områderegulering og endring av formål fra næring til LNFR ikke har store negative 
konsekvenser for kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal 
store investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
 
Denne områdereguleringen er et godt avbøtende tiltak for nye foreslåtte formål i reguleringsplan 
Åsmyra industripark. Endringene som foreslått i Stormyra vil gi kommunen mulighet til å ta vare på 
viktige hensyn som klima, reindrift og myrareal. Myr er våtmark som demper flom, renser vann, lagrer 
karbon, er viktig for biologisk mangfold og gir trekkfugler et sted å raste. Det er viktig at slike typer 
våtmark tas vare på for fremtiden. I tillegg har kommunen en nylig vedtatt klima- og energiplan hvor 
en av målene er å ivareta myrareal og redusere klimagassutslipp. Denne planen vil sikre at målene 
ivaretas gjennom fornuftig arealplanlegging. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fylkesmannen I Nordland Vardato: Varref:

11.07.2019 2019/1658

Deres dato: Deres ref:

Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 93 Hanne M. K. Hanssen, 75 5315 54

8201 Fauske

Samordnet uttalelse  -  Reguleringsplan  -  Områderegulering Stormyra -

Fauske

Det vises til kommunens oversendelse datert 27. mai 2019.

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighettil å samordne og avskjære

innsigelser fra regionale Statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, og Fylkesmannen har heller

ikke innsigelse. Vi gjør oppmerksom på at andre etater sender sine høringsuttalelser direkte til

kommunen.

Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om

mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil

være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt

bebyggelse.

Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til

bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for  flsisk  aktivitet og tilgjengelighet ti/  skog og mark,

for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er tilpasset

landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er ivaretatt».

Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging.

Etablering av faste skiløyper, lysløyper og turstier bør vurderes og reguleres særskilt, etter en

vurdering av bl.a. eventuelle konsekvenser for reindrifta og effekt på myr. For eksempel vil

etablering av lysløype kunne få konsekvenser i form av drenering av myr, og aktivitet knyttet opp til

tilrettelagte løyper og stier kan være problematisk for reindrifta.

Dersom Stormyra skal fungere som et kompenserende tiltak for Åsmyra-planen, må det ikke komme

fysiske tiltak i området. I hensynssonen for reindrift må det ikke komme noen tiltak som kan forringe

flyttleias funksjon, selv om det er i tråd med LNFR-formålet.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 15 00

fmno ost Ikesmannenno Postboks1405. Statens Hus www. Ikesmannen.no/no

Sikker melding: 8002 Bodø Moloveien 10

www. lkesmannen.no/meldin Org.nr. 974 764 687
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Vi presiserte også i vårt innspill ved oppstart betydningen av at det ikke måtte åpnes for utbygging

som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei, jf. at formålet LNFR måtte

benyttes i stedet for grønnstrukturformål.

Planforslaget vil løse innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark, forutsatt at

bestemmelsen som åpner opp for tilrettelegging tas ut.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.) Hanne M. K. Hanssen

seksjonsleder seniorrådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:

Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset  8048  Bodø

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Holtanveien 620 8219 FAUSKE
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for Stormyra - GBnr 103/5 mfl. - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 27.05.2019.n  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til 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.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi 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, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

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

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

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

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/


 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

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

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Nord kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

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

   
 

  

   

   

 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 19/44701-4 19/7656 27.06.2019 

     

      

Uttalelse - forslag til reguleringsplan for Stormyra, Fauske kommune  

Vi viser til brev, datert 27. mai 2019.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i 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 i denne plansaken som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport.  

 

Saksopplysninger  

Planområdet ligger langs E6, nord av Fauske sentrum, og er kommunedelplan avsatt til næring 

og offentlig formål.  

 

Hensikten med planen er å området blir avsatt til LNFR, samt hensynsone for reindrift.  

 

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 og konklusjon  

Vi har gått i gjennom planforslaget, og vi har ikke innspill og kommentarer til det, men 

forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen.  
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Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mardal       Sesselja Jonsdottir  

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

  

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Fra: Roar Hansen 
Sendt: onsdag 10. juli 2019 10:18 
Til: Renee Normann; Rune Reisænen 
Kopi: Kristian Amundsen 
Emne: Høring - områderegulering Stormyra 
 
Som Fauske kommune sitt næringsselskapet har Fauna følgende kommentarer til saken: 
 
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området 
er etter vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er 
området som korridor for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter 
vår mening ideelt område for framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan 
etableres arealkrevende industri som for eksempel datalagring og det er gode muligheter for 
utvidelse av området. 
 
Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for 
industri. Søbbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det 
nye veinettet som er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig 
bebyggelse. Området vil egne seg godt til industri når Søbbesva vest er ferdig utbygd.  I 
tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst regulert til  forretning/kontor/industri.  
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'/ FYLKESKOMMUNE Dcrcs referanse:  19/7656

Org.nr: 964 982 953

Fauske kommune

Postboks  93

8201 FAUSKE

Uttalelse  ved høring og offentlig ettersyn  -  Stormyra - Fauske kommune

Saken gjelder omdisponering av områdene  BN01, BN02  og O_BOP8 som i

kommunedelplan for Fauske (2018) er satt av til næringsformål og offentlig eller privat

tjenesteyting. Nytt formål er landbruk, natur, fritidsformål og reindrift. Det er også lagt inn

en hensynssone, H520, for reindrift.

Området er dominert av myrjord. Bakgrunnen for formålsendringen er kompensasjon for

inngrep/planlagt byggevirksomhet i myrområder umiddelbart sør og øst for planområdet

(Åsmyra). Formålsendringen skal dermed ivareta viktige interesser som

myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Fylkeskommunen ga innspill til saken i brev av 12.

april 2019.

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende

uttalelse:

Forholdet til regionale interesser

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant

annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i F lkes lan for Nordland.

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering annet

enn at dette er et godt avbøtende tiltak dersom Åsmyra industripark blir realisert. Vi viser

ellers til vårt innspill.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad

seksjonsleder for Plan og miljø

Håkon Renolen

rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk  godkjent  og har derfor ikke  underskrift.

Adresse Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Kultur. miljø 0g folkchclsc

Fylkeshuset E-posl: post@nfl(.n0 Plan og miljø

8048 Bodø Håkon Renolen

Tlf: 75 65 05 46/ 9l l93l62

Besøksadresse Moloveien l6
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Planbeskrivelse og bestemmelser 
Områderegulering av Stormyra Fauske 

 

  



Planbeskrivelse 
Bakgrunn 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske - 
områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 
103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.  
Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 er avsatt til 
BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og 
«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som 
myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning. 
 

 
Figur 1: Omriss planområde Områderegulering Stormyra Fauske 

 

Planprosess 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. 
I tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6. Det ble varslet oppstart den 1. mars 2019.  

Områdene vurderes som svært lite egnet for bygging med tanke på utfordringer på geotekniske 
forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på deponiområder i kommunen.  

Planstatus og rammebetingelser 
Stormyra er i områdeplan for Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN01, BN02 og 
BOP08. Plankrav gjelder for hele området.  
 



Beskrivelse planområdet 
Det er uberørt myrområde i hele planområde. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som 
skal plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). Det har ikke kommet inn nye forslag til annet arealbruk. 
 

Beskrivelse planforslaget 
Planen er foreslått endret fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på 
landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter vedtak av 
reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark. 
 

Konsekvensutredning 
Kommunen vurderer at det ikke har noe negative konsekvenser, annet enn at det ikke tillates ny 
næringsbebyggelse i området. Dette kompenseres indirekte for med ny plan for Åsmyra 
industripark. Det er også muligheter for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal store 
investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
ROS-analyse er ikke gjennomført for området, da det ikke er planlagt bebyggelse i området. Det 
ansees derfor ikke relevant å se på risisko og sårbarhet. 
 

Innkomne innspill 
Det er kommet inn 13 innspill i oppstartsfasen. Disse vurderes i tabellen under. 

Nr.  Innspill 
 

Vurdering 

1 Dagfinn Strønstad 
På vegne av eierne av eiendommen, gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr 
135, som alle er omfattet av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det 
igangsettes planarbeid for Stormyra. 
Arealet ble nylig regulert til Næringsbebyggelse og offentlig/privat 
tjenesteyting. For eierne innebærer dette en vesentlig bedre utnyttelse enn 
areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et 
betydelig økonomisk tap for eierne, som disse vil kunne kreve erstattet etter 
plan og bygningslovens § 15-3.  
Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget. 
 

 

2 Alf Ottar Olsen 
«En slik omregulering i et så sentrumsnært område virker lite 
fremtidsrettet. For grunneierne vil det medføre en betydelig 
verdiforringelse. Reindrift?» 
 

Tatt til orientering. 

3 Eldrerådet Fauske kommune 
Etter en orientering om områdereguleringen er Eldrerådet litt betenkt over av 
en omreguleringen fra næring til LFNR og/eller grønnstrukturformål. Eldrerådet 
ser ikke den store klima- og miljøgevinsten i dette. 
Samtidig ønsker eldrerådet å henstiller planavdelingen under videre arbeid med 
omreguleringen om at det settes av arealer/områder til å etablere gang og 
sykkelvei mot Sørfold. 
 

Gang-/sykkelveien kan 
innreguleres når det er kokrete 
planer fra Statens vegvesen om 
å bygge gang-/sykkelvei. Dette 
kan da tas inn i egen 
detaljregulering. 

4 Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til 
LNFR-formål. For å sikre reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det 
viktig at det er LNFR-formålet (pbl § 12-5 nr. 5) som benyttes og ikke 

Tatt til etterrettning. 



grønnstrukturformål (pbl § 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for 
utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til Åsmyra planen for å sikre at avbøtende 
tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, 
gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål, 
sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei. Innsigelsen kan 
imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, slik at dette omfatter planområdet for Stormyra. Det bes 
kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og at innsigelsen til 
Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med 
områdereguleringen. 
 

5 Indre Salten Energi (netteier) 
ISE Nett har ikke etablert infrastruktur i dette området, og ønsker å bli tatt med 
på/orientert om videre planlegging angående strømforsyning inn i dette 
området. Det er viktig og få kartlagt hvilket fremtidig effektbehov som skal ligge 
til grunn for fremtidige utredninger. 
 

Det er ikke tatt inn formål som 
krever ny infrastruktur i 
området.  

6 Jens-Morten Kristiansen 
På et initiativ og tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til 
«næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting». Vi ser ingen grunn til 
på nytt å bruke kommunens tid å ressurser på omregulering tilbake til slik det 
var. Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, 
eller ev. utvikle det selv, til nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie 
tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum. Inntil da vil selvfølgelig 
området være tilgjengelig for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst, 
uavhengig hva det betegnes som. 
 

Dersom det blir aktuelt med 
næringsutvikling i området, er 
det mulig å sette i gang med 
reguleringsplanarbeid. 
Formålene som er planlagt i 
gjeldende planområde har også 
plankrav. Det som er forskjellen 
er at det blir krav om 
konsekvensutredning når det 
foreligger et konkret 
planforslag med nye 
utbyggingsformål. Dette sikrer 
at næringsutvikling eller annen 
bebyggelse i området blir gjort 
med helhetlig vurdering av 
konsekvensene for miljø og 
samfunn i fremtiden. 

7 Universitetsmuseet Tromsø (marinarkeologi) 
Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget. 
 

Tatt til orientering. 

8 Nordland Fylkeskommune 
Vi ber om at det tas hensyn til Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser, 
kulturminner og landskap som bl.a. sier:  
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.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
 
Generelt: 
 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. 
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes 
aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan 
offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Tatt til etterretning. 
 



 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en 
arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. 

 Ingen kulturminnefaglige merknader 
9 NVE 

Ingen vesentlige merknader 
Tatt til orientering 

10 Odd Kristiansen 
Stilte følgende spørsmål: 

- Hva er årsaken til omregulering 
- Hvem er forslagsstiller 
- Hvorfor egner området seg for LNFR-formål 
- Om det tas hensyn til verdiforringelse det medfører for grunneierne.  

Bemerker at en slik regulering betyr at eiendommene ikke lenger kan 
disponeres av eier. 

Spørsmål er besvart i eget brev 
til Kristiansen. 
Verdien av områdene og 
konsekvenser er vurdert i det 
videre planarbeidet og det er 
bedt om innspill fra alle direkte 
berørte for å gjøre en god 
vurdering av fordeler og 
ulemper. 

11 Sametinget 
Minner om å ta inn en standard reguleringsbestemmelse om kulturminner og 
aktsomhetsplikten. 
 

Tatt til etterretning 

12 Statens Vegvesen 
Ingen vesentlige merknader 
 

Tatt til orientering 

13 Terje Hanssen 
Protesterer mot igangsetting av planarbeidet. Begrunnes med følgende: 

- Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en 
naturlig forlengelse av dagens næring når Fauske skal utvides til et 
større sted. 

 
- Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted å etablere eget 

«Blålysbygg», noe som bevitner at arealet er egnet for næring. 
 
 

 
- Kommunen har tidligere selv omregulert området til 

næringsbebyggelse - uten å kontakte oss. En videre omregulering er 
ikke ønskelig. 

- En omlegging av E6 utenfor sentrum er (nær) forestående. Nevnte 
område vil da være samfunnsmessig egnet for næringsutvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Å regulere et areal opp mot trafikkert vei som E6 kan umulig være i 
reindriftsnæringen interesse. En argumentasjon om omregulering for å 
oppnå krav til LNFR virker meget svak. 

 
 
 
 

- Uavhengig av formell regulering vil området fortsatt bidra til LNFR frem 
til annet blir aktuelt. 

 

 
 
- Området som er avsatt til 
næringsformål vurderes å være 
tilstrekkelig for utviklingen 
fremover. 
- Det er gjort en vurdering 
basert på datidens kunnskap, 
og området har vist seg til å 
være uegnet for bygging av 
blålysbygg. 
Det er gjort en regulering i 
forbindelse med 
kommuneplanens arealdel. 
- Det er foreløpig ingen 
søknader som viser at det er 
behov for økt næringsareal i 
området. Det vil ta lang tid før 
eventuelle endringer av E6-
trase gjennomføres. En ny 
helhetlig vurdering av 
næringsareal kan gjøres 
samtidig er kort etter med 
konsekvensutredning for 
samfunn og miljø. 
- Det er har vært diskutert med 
reindriftnæringen og 
Fylkesmannen, og det er 
kommet frem at 
reindriftsnæringen har 
interesse her. Dette er også 
kartlagt tidligere. 
- Det vurderes at en 
omregulering til LNFR ikke vil 
være til ulempe. Dersom en 



 
 
 
 
 
 
 

- En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, 
noe som vil utløse et erstatningskrav fra grunneierne. 

 

helhetlig vurdering av behov for 
næringsareal er aktuelt i dette 
området, vil det være mulig å 
regulere området til 
næringsformål, med helhetlig 
utredning av konsekvenser for 
samfunn og miljø. 
- Tatt til orientering. 

 
 

Avsluttende kommentar 
Det vises til uttalelse fra fylkeskommunen, som beskriver den generelle vurderingen om saken på en 
god måte: 
«kommunen her har funnet en god løsning på avbøtende tiltak dersom Åsmyra industripark, som 
ligger rett øst for planområdet, blir realisert. Det reduserer ikke direkte miljøvirkningen av inngrep i 
myrområdene på Åsmyra, men sikrer at ikke enda større arealer utsettes for inngrep som vil øke 
utslippet av CO2.»  
I arealpolitikken og –planleggingen bør man se på helhetlig behov for, og konsekvenser av nye tiltak. 
Stormyra er urørt myr/våtmarksområde som har stør verdi for kommunens samfunn og miljø, både 
på hydrologisk, geologisk, biologisk, klima og reindriftsmessige grunnlag. Området, samt andre 
myrområder bør ivaretas så lenge det ikke er gjort en grundig vurdering av eventuell behov for 
næringsareal (eller andre formål) i kommunen. Hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å 
gjennomføre avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Dersom 
Åsmyra skal vedtas, vil omregulering av Stormyra til LNFR-formål være et første steg for å komme i 
mål. 
 
Når det igangsettes med ny regulering av Fauske sentrum kan denne planen tas inn som del av 
sentrumsplanen.  



Bestemmelser 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Stormyra med plan-ID 
2019002, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av områderegulering for Fauske Sentrum, ID 2015006, vedtatt 
22.03.2018. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Formålet med planen er å legge til rette for Landbruk, friluftsliv, natur og reindrift. 
Området reguleres til følgende formål: 

- Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (PBL § 11-7 nr 5) 
- Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (PBL § 11-8 c) 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
Kulturminner og aktsomhetsplikten  
Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i ommder, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forursetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
 
Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en vurdering av 
kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

§ 4 Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR)   
Området avsatt til LNFR regnes som våtmarksområde og har særlige kvaliteter og verdi som natur- 
og landskapsområde. 
 
Retningslinjer 
Innenfor områder merket LNFR tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. 
Områdene merket som LNFR gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige 
kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. 
 

§ 5 Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (H520) 
Hensynssone H520_1 og -2 viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til. Det vises her til 
Reindriftsloven § 22 hvor flyttleier har et særskilt vern. Hensynssonene kan ikke tolkes som 
uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak innenfor reinbeitedistriktene bør 
hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser ivaretas på best mulig måte. 
 
Retningslinje: 



Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 
flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe for 
reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
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Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Vedlegg: 
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30.07.2019 Innspill - Bane NOR SF 1417330 
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Saksopplysninger: 
Åsmyra Industripark AS med prosjektleder Lasse Bang har i høsten 2018 foreslått å endre 
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for 
etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Området Krokdalsmyra travbane ligger nord for 
Fauske sentrum og ble regulert i 1996 med som formål å etablere campingplass, næring/forretning, 
parkering og anlegg for idrett/sport (travsport). Det har vist seg i ettertid at området ikke lenger er 
aktuelt for bruk til formålene travsport og campingplass. Eiendommene som er inkludert i planområdet 
eies av Statens Vegvesen, Fauske kommunen og en ukjent grunneier. Avklaring av ukjente grunneiere 
pågår mens planarbeidet pågår. 
 

 
Figur 1: en enkel omriss av planområdet i flyfoto (venstre) og på basiskart (høyre) 

  
 



Varsel om oppstart av ny reguleringsplan ble meldt i høsten 2018 etter oppstartsmøte den 11.09.2018. 
Planområdet er ca. 255,5 da og grenser til Holtanveien i sørøst og bilopphuggeriet, samt E6 nordvest. 
Adkomst er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6 nordvest i planområdet. I tillegg til formålene 
industri, adkomst og vegetasjonsskjerm planlegges det for en gang-/sykkelvei mot Holtanveien som 
sikrer kobling med gang-/sykkelnettverket til Fauske sentrum. 
 
Utfordringer i planen 
Innenfor området finnes både udrenert og drenert myr med krattskog og annen vegetasjon. 
Grunnundersøkelser og tidligere funn viser at arealet har dårlige grunnforhold som begrenser 
bebyggelsens høyde. I tillegg er det utfordringer med store mengder myrmasse som må tas ut av 
området før tiltak kan igangsettes. Dette vil medføre konsekvenser både i forhold til klimagassutslipp, 
deponi og vannhusholdningen (hydrologi) i og utenfor området. I oppstartsmøte med forslagsstiller er 
det vurdert at det er behov for konsekvensutredning av planens virkning med tanke på 
overvannshåndtering, avløp, geotekniske forhold, forurensning, samt klimagassutslipp. Utfordringene 
beskrives kortfattet: 
 
Geoteknisk vurdering 
Store deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs 
eksisterende E6 og litt lengre sør for planområdet. I geoteknisk vurdering er det påvist sensitiv/kvikkleire 
innenfor planområdet, men i mange punkt er det 15-20 meter med ikke-kvikk leire øverst. Området er 
dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga. bløt leire og stor dybde til 
fjellet (75 m). Ferdig opparbeidet tomt er kun egnet til lette bygg med maks. 2-3 etasjer. Dette er 
hensyntatt i planens bestemmelser. 
 
Forurensing 
Området består for det meste av både urørt og drenert myrareal. Travbanen ligger på oppfylte masser. 
På østsiden av travbanen er det lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting som muligens 
inneholder forurenset masse. Dette er imidlertid ikke undersøkt. På grunn av det gamle avfallsdeponiet 
Dompen og bilopphuggeriet som ligger nordvest for området er det grunn til å tro at det er forurensning 
innenfor planområdet. Det er vist hensyn til dette ved å ikke legge industriformål i direkte nærhet av 
disse områdene. Dersom det likevel er forurensede masser innenfor planområdet, vil det vise seg ved 
ytterlige prøver som er krevd før igangsetting av bygge- og anleggsvirksomhet. Plan for masseutskiftning 
inkluderer prøvetaking og håndtering av forurensede og rene masser. 
 
VA-vurdering (herunder overvann) 
Inntil videre er det ukjent hvordan bebyggelse plasseres innenfor området og det vil dermed være 
vanskelig å stille en prognose på hvordan fremtidens tiltak vil påvirke bekkene som renner ut i havet via 
Fauske. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat (se vedlegg). 
Oppsummeringen i planbeskrivelse nevner at spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper 
drensvann fra det gamle avfallsdeponiet Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og 
pumpestasjon kan måtte oppgraderes, avhengig av avløpsmengden. Det er viktig at det i 
prosjekteringsfasen gjøres en grundig vurdering av hvor mye avløpsvann forventes etter ferdigstilling av 
bygninger på industriområdet. Det er derfor tatt inn en bestemmelse som krever at VA-plan skal 
godkjennes av kommunen og NVE, før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Håndtering av myr, klimagassutslipp og alternativer 
CO2-regnskapet på uttak av myrmasse er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier og estimatet 
fører med seg en betydelig usikkerhet. Imidlertid er det grunn til å se på dette som en stor utfordring. 
Dersom det tas ut myr i området vil utgraving og deponering av myra føre til utslipp på ca 70.500 tonn 
CO2. Dette tilsvarer 8200 nordmenn i ett år. I tillegg er det store myrarealer som medfører store 
mengder med myrmasse som må deponeres et sted. Dette vil gi utfordringer i fremtiden med tanke på 
utilstrekkelig deponiareal. 



 
Det vises her til at det vil bli vanskelig å nå målene som er satt i energi- og klimaplanen for Fauske 
kommune som nå også ligger frem til politisk vedtak. Det gir gode grunner til å vurdere 
kompenserende/avbøtende tiltak. Det foreslås derfor grønne tak dersom det lar seg gjøre, samt å sette 
som mål å restaurere (drenert) myrareal på eiendommer i direkte nærhet av området. Dette tiltaket vil 
redusere nedbryting av utgravde masser, samt stanse ytterlig nedbryting av eksisterende 
grøfter/drenert myr utenfor planområdet. Dette gir dobbel effekt og kan føre til et negativt 
klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr fra ytterlig 
nedbrytning. 
 
I tillegg til restaurering av myr ble det planprosessen foreslått at det settes i gang med omregulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6. Områdene BN01, BN02 og BOP08 er svært lite egnet for bygging med 
tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på 
deponiområder i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal plasseres på 
Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i å stadfeste her (IKEA). 
Områderegulering for Stormyra har nå vært ute til høring og offentligettersyn og saken ligger frem til 
endelig vedtak. 
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn 5 uttalelser i høringsfasen. Statens vegvesen og Universitetsmuseet 
(kulturminnemyndighet) har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Fylkesmannen kom med 
innsigelse til planen. Det har i etterkant av høringen vært møter med reindriftsnæringen og samtaler 
med Fylkesmannen for å løse utfordringer med myrareal og reindriftsinteresser i og utafor planområdet. 
Disse beskrives også nedenfor: 
  
BaneNOR: 
«Planområdet er lokalisert på en myr, og utbygging vil føre til drenering av myra og endret 
avrenningsmønster. Endret overflateavrenning mot jernbanen eller jernbanens dreneringssystemer kan 
medføre skader på jernbaneinfrastrukturen. Det er derfor viktig at det sikres at tiltaket ikke fører til at 
det tilføres økt overvann mot jernbanens anlegg. Planen beskriver håndtering av overvann, og 
bestemmelsene angir at valgt løsning ikke skal øke belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms 
planområdet. Vi anser derfor hensynet til jernbanens anlegg og dreneringssystemer som ivaretatt, og 
har ingen ytterligere merknader til planforslaget.» 
 
Nordland fylkeskommune: 
«Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går 
fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen 
vil likevel bemerke følgende: 

· Saken er lagt ut til offentlig høring som detaljregulering. Plankartet sier imidlertid svært lite 
om hvordan området skal utformes, hvilke bygninger som tenkes plassert hvor, 
parkeringsarealer, veier, osv. Slik sett framstår planen mer som en områderegulering. Vi er 
innforstått med at svært lite er avklart i retning av fysisk utforming for området, men vil 
framheve at det er utfordrende og se konsekvensene av tiltaket i et regionalt perspektiv. I det 
videre arbeidet blir det viktig med gode prosesser rundt byggesak i kommunen for å følge opp 
planens intensjoner. 

· Planområdet består nesten utelukkende av myrjord med en gjennomsnittlig dybde på 1,25 
meter. Fysiske inngrep i myrjord, som f.eks. gravearbeider, vil føre til økte utslipp av 
karbondioksid og lystgass mens utslippet av metan reduseres. I planbeskrivelsen og i 
planbestemmelsene pkt. 7.5.1 vises det til at oppgravd myrmasse fra planområdet kan brukes 
til restaurering av myrer i nærområdet og slik redusere det totale utslippet av klimagasser. I 
samme punkt i bestemmelsene stilles det krav om at plan for masseskifting skal inngå i en evt. 
byggesøknad. Vi ber kommunen følge opp dette punktet når anleggsarbeidet en gang tar til. 



Om kravet skal ha noen mening, må det foreligge et reelt behov for restaurering av myrer i 
nærområdet. Det må da også inngå en vurdering av hvordan en slik restaurering (bl.a. 
gjenfylling av grøfter og kanaler), kan utføres uten å påføre miljøet store skader av transport, 
mv. 

· Vannforskriftens § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet 
ifølge plan- og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. 

· Som planbeskrivelsen peker på, så vil et datasenter av dette slaget generere en god del 
overskuddsvarme. Plasseringen av anlegget gjør det vanskelig med en rasjonell og effektiv 
utnytting av denne overskuddsvarmen. Likevel vil fylkeskommunen be kommunen følge opp 
disponering av overskuddsvarme i det videre arbeidet, der målet må være en effektiv 
utnytting av denne ressursen på eller utenfor området. 

· Fylkeskommunen er tilfreds med at sporene etter det tyske jernbaneanlegget som ligger 
innenfor planområdet, er sikret gjennom grøntstruktur og hensynssone H570. Videre er vi 
tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene.» 

 
Fylkesmannen i Nordland: 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske. Innsigelsen blir 
fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens 
intensjoner. Det gjelder tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR). Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være 
avklart, og krav om gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, se figur 2. Løsningen 
vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med reguleringen til 
industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med forutsigbarhet for berørte parter 
og juridisk binding av avbøtende tiltak. Det er i tillegg ønskelig med plankrav innenfor Åsmyra 
industripark for å avklare tiltakene basert på konkrete utbyggingsplaner. 
 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer for 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling». 
 



 
Figur 2: Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Åsmyra og 
Stormyra. Alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til 
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5), i tråd med kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene 
BN01, BN02 og BOP08 vest for E6 
 
 
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse for innsigelse: 
Reindrift: Flyttleia som krysser Stormyra og Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting 
mellom østlige og vestlige deler av distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå 
utfordringer på grunn av høy vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, 
og er godt egna for å flytte med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig 
oppsamlingsområde for rein som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og 
reineierne har mulighet til å få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan 
trekke mot jernbanen med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil 
etablering av industri på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.  
Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å flytte 
gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, 
og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være oppmerksom på 
at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller 
terrengformasjon. 
 
Myr-/klimahensyn: Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til 
Rambøll, i gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering / utgraving av myrområdet som 
fører til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO2-
ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år. Store deler av Stormyra er i 
gjeldende sentrumsplan avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08). Disse utslippene vil 
komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt 
utbygging i reguleringsforslaget for Åsmyra.  



For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 % 
BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk. 
 
Konklusjon:  
Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen 
stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene i 
kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig- /privat 
tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med 
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra kommunen.  
 
Kommunens vedtak om reguleringsplan for Åsmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak om 
tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor avgjørende at de 
to planene blir juridisk bindende samtidig. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og 
bestemmelser om andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Åsmyra blir regulert til 
industriformål. 
 
Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til utbyggingsformål 
på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det videre planarbeidet 
så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6. Dette kan gjøres ved å 
stille plankrav, høy utnyttingsgrad og utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For 
eventuelt å legge til rette for oppstart vil det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et 
avgrenset første byggetrinn. 
 
Saksbehandlers kommentar til Fylkesmannens uttalelse med innsigelse: 
Etter innkommet innspill fra Fylkesmannen har kommunen vært i dialog med Fylkesmannen og Mats 
Pavall fra Duokta reinbeitedistrikt. Se vedlagte dokumenter til saken for møtereferat, samt brev fra 
Fylkesmannen. Kommunen og reinbeitedistriktet har kommet frem til ulike løsninger for å få innsigelsen 
løst.  
 
Løsningene ble godkjent av Fylkesmannen. Planforslaget er endret etter høringsperioden, og endringene 
er sendt ut til begrenset høring. Det er gjort noen mindre endringer i bestemmelser etter ny uttalelse fra 
Fylkesmannen. Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring er vedlagt saken. Planforslaget for 
Stormyra har vært ute til høring og offentlig ettersyn og må vedtas som egen sak.  
 
Det forutsettes at Stormyra områderegulering er vedtatt før Åsmyra industripark kan vedtas. 
Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk binding 
av de avbøtende tiltakene. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
Planen har store utfordringer i forhold til reindrift, geoteknikk, flom, vann og avløp (inkl. overvann), 
klimagassutslipp, forurensning, massehåndtering og deponi. Det må tas avgjørelser som kan medføre 
store konsekvenser for kommunen og andre interesser, både i form av kostnader og arealbruk i 
fremtiden. Bestemmelser i planen som nå foreligger ivaretar det meste, men vi kan ikke se bort fra 
utfordringer i forhold til mangel på deponiareal, gamle overvannsledninger og klimaendringer. Som 
avbøtende klimarelaterte tiltak, foreslås det å restaurere myr i nærheten, samt endring av 
næringsformål til LNFR i områderegulering Stormyra. Restaurering av myr nord for planområdet vil 
sannsynligvis også gi mulighet til å bedre regulere og bremse ned store vannmengder i Farvikbekken og 
Krokdalsbekken i årene fremover. 
 
Det må tas en ny vurdering av egnede næringsarealer som ikke medfører store kostnader og andre 



utfordringer for kommunen i fremtiden. De avbøtende tiltak som er nevnt vurderes til å være 
tilstrekkelig. Dette ble bekreftet av offentlige myndigheter i høringsfasen. Selv om planarbeidet er gjort 
for å tilrettelegge for datalagring, vil planen også åpne for ulike typer industri. Viktige hensyn ansees 
likevel godt ivaretatt gjennom medvirkning, konsekvensutredning, bestemmelser og plankart. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt annen industri. 

 

Regjeringen har en datasenterstrategi der det ønskes at «Norge skal være en attraktiv nasjon for 

datasentre og annet databasert næringsliv. Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs 

og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover …». 

 

De siste årene er det etablert flere storskala datasentre i Norden for å håndtere 

informasjonsmengdene til store internasjonale datafirma. Nord-Europa er attraktivt på grunn av 

tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde areal.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Åsmyra Industripark AS. Prosjektleder er Lasse Bang. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Andrea Marthinsen. 

 

Eierforhold 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 

det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

 

GNR/BNR EIER STØRRELSE 

(daa) 

KARTUTSNITT 

103/1451 Fauske kommune 189  

 

120/1 Statens vegvesen 539 
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103/170 Fauske kommune - 

 

Mangler Uavklart 15 

 

 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 

som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning. Tiltaket kommer 

inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 6, bokstav b, Vedlegg I, punkt 24; 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg med allmennyttige formål med 

et bruksareal på mer enn 15 000 m2». 

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det utarbeides 

forslag til planprogram. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med planarbeidet. Det skal videre 

gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet 

er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees 

nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Se også Forskrift for konsekvensutredninger, § 6. 

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 18.09.2018. Se kapittel 8 om 

merknader og behandling. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 11.09.2018. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i Saltenposten. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 30.10.2018. 

 

Figur 1 Avisannonse 
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2.3 Høring 

Planforslaget ble sendt på høring den 22. februar 2019. Det kom inn flere høringsuttalelser, bl.a. 

innsigelse fra Fylkesmannen. Innsigelsen ble fremmet for å «sikre at avbøtende tiltak for klima og 

reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, gjennomtilbakeføring av regulerte 

områder på Stormyra til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med 

avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei». 

 

Kommunen har utarbeidet forslag til omregulering av Stormyra og det er satt krav om at Stormyra-

planen skal behandles før Åsmyra-planen. I tillegg er planområdet for Åsmyra industripark utvidet 

til å omfatte Dompen avfallsplass nord for varslet planområdet. Hensikten med utvidelsen er å 

sikre avbøtende tiltak for reindrifta. 

 

 

Figur 2 Utvidet planområdet etter høring 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planer og føringer 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN 

Planområdet er regulert til gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde i kommunedelplan for 

Fauske sentrum. Tilgrensende områder er regulert til næring, offentlig eller privat tjenesteyting og 

LNFR. 

 

 

Figur 3 Gjeldende kommunedelplan 

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

3.4.1 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering, 

kjøreveg, forretning/kontor og friluftsområde. 
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Figur 4 Gjeldende reguleringsplan 

 

3.5 Analyser og utredninger 

Rambøll har gjennomført geoteknisk vurdering for området, G-NOT-001 1350019790-009 datert 

31.05.2018. Rapporten ligger som vedlegg. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommen 

103/1541, samt deler av 103/170 og 120/1.  

 

 

Figur 5 Planområdets beliggenhet i Fauske 

Planområdet er på ca. 346 daa og omfatter «campingtomta», travbanen og Dompen avfallsplass i 

gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i 

sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 
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Figur 6 Planområdets avgrensning 
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4.2 Dagens arealbruk 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og original 

udrenert myr. Det er også noen bekker i tilknytning til området, med Farvikbekken og en sidebekk 

til Farvikbekken som ligger sør og sørvest for planområdet. 

 

Tilgrensende planområdet i nordvest ligger et bilopphuggeri og langs østsida av planområdet går 

det høyspentlinje med trafo i sørøst. Et datalagringssenter har stort kraftbehov og områdets 

beliggenhet med nær tilgang til energi gjør området attraktivt for etablering av datasenter. 

 

 

Figur 7 Planområdet med flyfoto 
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Figur 8 Travbanen innenfor planområdet 

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Planområdet ligger i starten av dalføret Fauskeeidet/ytterkanten av Fauske sentrum. Området er 

allerede delvis regulert til næringsbebyggelse og grunnforhold begrenser bebyggelsens høyde. 

Tilgrensende områder er regulert til næringsbebyggelse i kommunedelplan for Fauske sentrum og 

noen områder er utbygd med industri/næring i dag. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Fylkeskommunen har imidlertid 

opplyst om en planlagt tysk jernbanestasjon fra 2. verdens krig – Bahnhof Fauske – innenfor 

planområdet. Den bevarte delen av jernbane traséen over Fauskemyrene er et viktig krigsminne 

og har internasjonal interesse.  
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Figur 9 Flyfoto med planlagt jernbanetrasé (Kilde: Nordland fylkeskommune) 

4.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart. Det er 

ikke registrert viktige naturtyper i området. Det er registrert bare sparsomt med arter i artskart, 

med for det meste vanlige arter. Ingen registrerte arter innenfor planområdet. Av rødlistearter er 

det registrert nebbstar (NT) i utkanten av planområdet i sør. 

4.6 Landbruk/naturressurser 

Området består i hovedsak av skog og myr. Dyrka mark berøres ikke.  

4.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Planområdet har adkomst 

fra E6 i nordvest. Forbi planområdet har E6 en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 4 080. Det er 

ingen gang-/sykkelveg langs E6. Det er ikke registrert trafikkulykker i nærheten av krysset. Langs 

E6 forbi området er det ikke kollektivholdeplasser. 
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Figur 10 Adkomst til planområdet fra E6 

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet. Det er ikke registrert friluftsområder 

innenfor planområdet. Området består av myr og skogdekte områder som er lite egnet til friluftsliv 

og området har ikke kvaliteter turområder bør ha. Holtanveien langs sørsiden av planområdet er 

imidlertid registrert som sommersti. I og med at travbanen er opparbeidet kan området benyttes 

til fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport. Salten motorsport har imidlertid egen bane ca. 

25 km utenfor Fauske sentrum. 

4.9 Barns interesser 

Planområdet er ikke registrert som et område som benyttes av barn og unge, og berører ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 

4.10 Teknisk infrastruktur 

Langs østsida av planområdet går det høyspentlinjer, både regionalt nett og distribusjonsnett. Sør 

for planområdet går det også høyspentlinje tilknyttet distribusjonsnettet. Høyspentlinjene ender i 

trafostasjon sørvest for planområdet, sørsiden av Holtanveien.  

 



Rambøll - Detaljregulering Åsmyra Industripark 

 

  

 

16/42 

 

Figur 11 Høyspentlinjer og trafo i området 

4.11 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser er det ikke merket av skredhendelser 

(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred). Store deler av området ligger 

imidlertid innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs eksisterende E6 og 

reguleringsplan for ny E6 sør for planområdet. 

 

Rambøll har i tillegg gjennomført geoteknisk vurdering av det aktuelle området våren 2018, G-

NOT-001 1350019790-009. Grunnundersøkelsene viser i hovedsak 1,0-1,5 m myr over leire til 

berg. Leira er i de fleste punkt sensitiv/kvikk, men i mange punkt er det 15-20 m med ikke-kvikk 

leire øverst. Stor dybde til berg, over 75 m sentralt i området.  

 

Området er dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga bløt leire 

og stor dybde til fjell. Ferdig opparbeidet tomt er imidlertid godt egnet for lette bygg med maksimalt 

2-3 etasjer. 

4.12 Støyforhold 

Planområdet består av deler av E6. Områder nærliggende E6 ligger innenfor gul støysone. Det 

planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 
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Figur 12 Støyvarselkart for Fauske kommune 

4.13 Forurensning 

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på 

planområdet er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs 

travbanen på østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for 

travbanen, som kan forklare høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr 

grunnarbeid og evt masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser 

viser at grunnforholdene består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. 

(G-not-001 1350019790-009, Rambøll). 

 

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i 

planområdet ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 

forteller at anlegget ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. 

Torv/myr har ligget uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. 

Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om 

fremtidig utnyttelse. 

 

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet 

på seeiendom.no. 

 

Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser tre punktmarkeringer og et stort 

skravert område markert med Dompen avfallsplass – nedlagt kommunal fylling. I tillegg er et 

mindre delområde i vest benyttet til biloppstillingsplass, noe som gir grunn til å tro at det er 

forurensning på området. I følge Grunnforurensningsdatabasen er det utarbeidet en 

avslutningsplan for deponiet, og overvåkning av sigevann pågår.  



Rambøll - Detaljregulering Åsmyra Industripark 

 

  

 

18/42 

 

Figur 13 Grunnforurensning i området 

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut 

til at deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert 

sigevannsoppsamling i kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann 

renner mot reguleringsområdet. 

 

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser 

verken på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll 

og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i 

Farvikbekken som viste at sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4. 

 

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre 

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt 

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, 

gnr/bnr 103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper 

deponiet mot øst. 
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4.14 Samiske interesser 

Planområdet ligger innenfor høstvinterbeite og vinterbeite. Høstvinterbeite skilles mellom tidlige 

høstvinterbeite og spredt brukte områder. Tidlig høstvinterbeiter er området som ofte pakkes til 

med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Spredt brukte områder er området som 

benyttes i samme periode som intensivt brukte områder. Planområdet ligger innenfor spredt brukte 

områder.  

 

 

Figur 14 Spredt brukte høstvinterbeite 

Vinterbeite skiller mellom senvinterland og tidlig vinterland. Senvinterland er områder som normalt 

er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Tidlig vinterland benyttes 

tidlig, ofte lavere liggende vinterområder, som regel mindre intensivt brukt. Planområder ligger 

innenfor senvinterland.  
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Figur 15 Senvinterbeite, intensivt brukt 

I nord er det kartlagt en flyttlei for rein. En flyttlei er en lei eller trasé i terrenget der reinen enten 

drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Flyttleien kobler beiteområder lenger vest i 

distriktet med beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet.  

 

Hovedsakelig symboliserer flyttlei en aktiv flytting/driving av rein, og ifølge reindriftsloven § 22 må 

ikke reindriftens flyttleier stenges.  

 

Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på 

flokken. Beitelommer/overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som 

oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vårflyttingen. Derfor er fote høstleia bredere. 
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Figur 16 Flyttlei nord for planområdet 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning 

Planforslaget omfatter forslag til detaljregulering av industriområde i Fauske kommune. Hensikten 

med planforslaget er å tilrettelegge for industrivirksomhet, som krever store arealer, og som 

relativt sett har få arbeidsplasser i forhold til volum. Området er tiltenkt kraftkrevende 

industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon, men annen industri kan også være 

aktuelt. Planforslaget er derfor utarbeidet med fleksibilitet innenfor industriformålet. 

 

Aktører innenfor datasenterbransjen vil ha ulike preferanser og måte å bygge og arrondere sitt 

anlegg på. Planforslaget er av den grunn gjort fleksibelt med tanke på plassering av bebyggelse 

innenfor industriformålet.  

 

 

Figur 17 Illustrasjonsplan - datasenter med kontainerløsning 
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Figur 18 Illustrasjonsplan - datasenter med hangarer 
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Figur 19 Illustrasjonsplan - større industribygg/fabrikkhaller 
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5.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE 

(jf. kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Industri I 225,6 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg KV 2,1 

Gang-/sykkelveg GS 0,1 

Annen veggrunn – grøntareal AVG 2,1 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm GV 25,2 

Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   

LNFR LNFR 90,8 

Hensynssoner (PBL §12-6) 

a.1 Sikringssoner   

Frisikt H140 0,8 

a.3 Faresoner   

Ras- og skredfare H310 11,0 

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring 

av natur- eller kulturmiljø 

  

Bevaring kulturmiljø H570 3,0 

Hensyns reindrift H520 90,8 

 

5.2.1 INDUSTRI 

Området reguleres til industri og er i hovedsak tiltenkt datasenter, men andre industrivirksomheter 

er også aktuelt. Det tillates å oppføre industribygg, samt andre nødvendige anlegg som 

administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, logistikk- og 

servicebygninger etc. innenfor arealet. Grunnforholdene begrenser bebyggelsens høyde. Det 

tillates etablert lette konstruksjoner med maks 2-3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er satt til 11 

meter og maksimal utnyttelse av tomta er satt til 70% BYA. 

 

Datasenter 

Det arbeides med etablering av datasenterindustri på området. Et datasenter er et anlegg 

bestående av servere og andre komponenter som brukes til å organisere, behandle, lagre og spre 

store mengder data. Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å 

nytte gjøre seg av denne varmen til oppvarmingsformål. Et datasenter kan utformes på flere måter. 

 

Eksempler på hvordan et datasenteranlegg kan utformes: 

• Kontainerløsning: Flere frittstående kontainere og frittstående fordelingstrafoer 

• Hangarløsning: Flere hangarer 
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• Større industribygg 

 

 

 

 

Figur 20 Eksempel på kontainerløsning 
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Figur 21 Eksempel på større industribygg (Kilde: nordlys.no) 

 

 

Utbyggingstrinn 

Planområdet er stort og vil ha flere utbyggingstrinn. Ved etablering av datasenter vil det i første 

omgang være aktuelt å bygge ut datasenter i form av kontainere eller fabrikkhall, tilsvarende ca. 

20 MW (megawatt). Det er opplyst at det er ledig kapasitet i Fauske trafo. Størrelse og antall MW 

vil imidlertid avhenge av utbygger og tilgjengelig kapasitet. 

 

Videre ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW. Ytterligere 130 MW ønskes når ny Salten trafo er 

operativ (2022-2023). Totalt utgjør dette 200 MW. Videre ekspansjon av 

datasenter/batteriproduksjon kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Illustrasjonsplanen illustrerer 

derfor bebyggelse med behov for ca. 300 MW.  

5.2.2 KJØREVEG 

Planområdet har adkomst fra E6/Follaveien i nord. Videre reguleres adkomsten fram til 

industriområdet. Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på 

plankartet. Kjørevegene og kryss med E6 er dimensjonert etter håndbok N100. 

5.2.3 GANG-/SYKKELVEG 

Det reguleres gang-/sykkelveg fram til industriområdet fra Holtanveien. Gang-/sykkelvegen skal 

være offentlig og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 
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5.2.4 VEGETASJONSSKJERM 

Det reguleres en vegetasjonsskjerm langs Farvikbekken i nord, samt mot Holtan veien i sør. 

Vegetasjonsskjermen skal fungere som en visuell avgrensing mot omkringliggende området og 

skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

5.2.5 BESTEMMELSESOMRÅDER 

Utforming (#1) 

Området av avsatt til overvannshåndtering. Det skal innenfor arealet etableres åpne kanaler som 

skal fungere som både transportvei for overvann og fordrøyningsmagasin. 

5.2.6 HENSYNSSONER 

Ras-/skredfare 

Det er avsatt en 20 meter bred sone mot Farvikbekken. Sonen skal fungere som en sikringssone 

mot Farvikbekken, da det er observert erosjon i bekken. Det tillates ikke bebyggelse innenfor 

arealet. 

 

Bevaring kulturmiljø 

Den bevarte delen av jernbanetraséen fra andre verdenskrig ligger innenfor planområdet i vest, og 

anses som et viktig krigsminne. Det er lagt inn hensynssone for å sikre bevaring av krigsminnet.  

 

Hensyn reindrift 

Innenfor området skal det gjennomføres tiltak som sikrer at reinen ledes i riktig retning, som for 

eksempel gjerder og bru over Farvikbekken. Tiltak skal utredes og gjennomføres i samarbeid med 

reindriftsutøver og godkjennes av reindriftutøver, Fauske kommune og eventuelt andre viktige 

organer. Tiltakene skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse. 

5.3 Parkering 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det 

er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone C og har da krav på 1 bil p-plass og 0,5 

sykkelplasser pr. 100 m2 industri. 

 

Tabell 1 Parkeringsnormen for Fauske kommune 

Virksomhet Enhet Sone A Sone B Sone C Sone D 

  Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel 

Industri/vare/lager 100 m2 

BRA 

0,5-

1,0 

0,5 0,5-

1,0 

0,5 1 0,5 - - 

 

5.4 Trafikk 

Området har adkomst for kjøretøy fra eksisterende kryss med E6. Eksisterende E6 kan betraktes 

som H1-veg med ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t. Internveg i området er dimensjonert etter 

ny N100 med 2x3,0 m kjørebane og 2x0,75 m skulder, totalt 7,5 m. 
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Figur 22 Adkomst til næringsområde

Krysset med E6 er utformet etter ny N100 med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Radius er

satt til 12,0 m og siktlinjer til 10x138 m.

Figur 23 Kryssutforming

Det legges opp til gang-/sykkelveg i sør mot Holtanveien. Dette gir mulighet for forlengelse av

regulert gang-/sykkelveg langs Holtanveien i Terminalveien øst prosjektet og fram til planområdet.
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5.5 Miljøfokus 

Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å nytte gjøre seg av 

denne varmen til oppvarmingsformål. Bygninger skal utformes med grønne tak, om mulig. Dette 

avhenger av utbyggingsform. 

5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 OVERVANNSHÅNDTERING OG VA-PLAN 

Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat, som er gitt som vedlegg. En 

oppsummering er gitt nedenfor. 

 

Vann hentes fra kum fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning, kummen var oppgradert 

i 2017. Plassering er vist i VA-planen. Spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper 

drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte 

oppgraderes, avhengig av avløpsmengden.  

 

Det legges opp til overvannshåndtering med åpne kanaler rundt hele industriområdet. Avskjærende 

grøft i øst tar avrenning fra myra utenfor planområdet og sender det til 

Farvikbekken/Krokdalsbekken. Kanalene rundt industriområdet fungerer som både transportveg 

for overvann og som fordrøyningsmagasin. Det etableres utløpskontroll til bekk. 

Drensrør/overvann/takvann fra planområdet føres til nærmeste kanal.  

 

Det må være 5% helning fra planområdet til kanal for av overflatevann skal renne av. 

5.6.2 EL-FORSYNING 

Første utbyggingstrinn har behov for 20 MW. Det er opplyst at det er tilgjengelig kapasitet i Fauske 

trafo. Deretter ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW, og videre ytterligere 130 MW når ny Salten 

trafo er operativ (2022-2023).  

5.7 Rekkefølgebestemmelser 

5.7.1 KJØREVEGER 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

5.7.2 GEOTEKNIKK 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og PBLs 

§28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

5.7.3 PLAN FOR VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering før det gis igangsettingstillatelse. Planen skal 

inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker belastningen på dagens overvannsnett 

nedstrøms planområdet. 

5.7.4 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. 
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Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

5.7.5 REINDRIFT 

Tiltak for å sikre at reinen ledes i riktig retning skal være gjennomført før det gis 

igangsettingstillatelse. 
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til byggeområde og travbane er opparbeidet. 

Tiltaket medfører omreguleringen av området til industri og tiltaket er ikke i tråd med gjeldende 

reguleringsplan. Det er derfor blitt utarbeidet et planprogram, der temaene forurensning, vann- og 

avløp (særlig overvann) og CO2-utslipp er pekt på som temaer for utredning. 

6.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

Planområdet er et relativt flatt myrområde som ligger i bunnen av et dalføre. Nærliggende områder 

er regulert til industri/næring i kommuneplanens arealdel og området sørover er utbygd til 

industri/næring. I sørøst stiger terrenget opp mot et boligområde. Dalsida er skogkledd men 

anlegget er stort og vil likevel kunne være synlig fra boligområdet.  

 

Planlagt bebyggelse er begrenset til 11 meter og områdene rundt planområdet er skogkledt som 

gjør tiltaket mindre synlig for nærliggende områder. I tillegg reguleres det inn en 

vegetasjonsskjerm mot Farvikbekken i nord/vest og mot Holtanveien i sør. Vegetasjonsskjermen 

skal fungere som en visuell avgrensning av området og skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Dersom det 

oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8.2, 2.ledd. 

Fylkeskommunen har imidlertid opplyst om krigsminne innenfor planområdet og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet.  

6.4 Trafikkforhold 

6.4.1 TRAFIKKVEKST E6 

I forbindelse med NTP 2018-2029 er det utarbeidet fylkesvise trafikkprognoser for persontransport 

og godstransport på veg. Prognosene er gjengitt i TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017. Forventet 

trafikk på E6 kan anslagsvis beregnes ut fra disse prognosene.  

 

Forenklet ÅDT 2017 med 4 080 kjt/døgn med 15% lange (over 5,5 m) vurderes slik: 

• Persontransport 2017: 3 470 kjt/døgn 

• Godstransport: 610 kjt/døgn 

 

Trafikkvekst i henhold til trafikkprognosene tilsier: 4,9% vekst for godstransport og 9,4% vekst 

for persontransport. 

 

I 2040 kan det da forventes en trafikkmengde på E6 på ca.: 

• 3 800 kjt/døgn for persontransport 

• 900 kjt/døgn for godstransport 

• Totalt ca. 4 700 kjt/døgn 

 

Dimensjonerende time E6 i 2040 (12% av ÅDT, ref. håndbok V713): 560 kjt/t. 
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6.4.2 INDUSTRIOMRÅDET 

Det skal etableres inntil 200 nye arbeidsplasser ved etablering av datasenter. I første omgang 60-

100 arbeidsplasser. 

 

SVVs håndbok V713 angir turproduksjon for ulike typer aktivitet/næring: 

• Industri og kontor har ca. 2,5 bilturer pr. ansatt pr. døgn i gjennomsnitt. 

 

Tiltaket alene vil da gi en turproduksjon på ca. 500 kjt/døgn for 200 arbeidsplasser. 

 

Åsmyra vil ha noe større trafikkandel i maksimaltimen: anslag 15%, ca. 110 kjt/t. Morgenrushet 

vil være dimensjonerende med tanke på eventuell kanalisering i krysset.  

 

Retningsfordeling: 

85% avsving fra E6: 94 kjt/t 

15% utkjøring til E6: 16 kjt/t 

 

Det kan forventes at de fleste vil komme fra sør (Fauske sentrum) – anslag 80%. 

Høyresving inn til Åsmyra: 94*0,8 = 75 kjt/t 

Venstresving inn til Åsmyra: 94*0,2 = 19 kjt/t 

 

Ut fra første byggetrinn er det ikke behov for venstresvingefelt/passeringslomme i krysset. På sikt 

kan det bli behov for en form for kanalisering. Krysset har i dag samme standard som nærliggende 

kryss på E6. 

6.4.3 GANGE/SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT 

Det legges opp til gang-/sykkelforbindelse mot Holtanveien, da dette gir kortest avstand mot 

Fauske sentrum. Når Holtanveien får forbindelse med Krokdalsmyra vil områdene i sør og vest for 

Fauske sentrum ha mulighet for adkomst uten å benytte E6. 

 

I forbindelse med tiltaket er det ikke forutsatt endringer i kollektivtilbudet. I Terminalveien er det 

holdeplasser (lokalrute). 

6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Området er ikke registrert som et friluftsområde og består av myr og skogdekte områder som er 

lite egnet til friluftsliv. Området grenser også til både et bilopphuggeri, deponi og høyspentlinjer. 

Området anses ikke å ha kvaliteter et turområde bør ha og tiltaket berører ikke kartlagte 

friluftsområder eller potensielle friluftsområder. 

 

Holtanveien er imidlertid registrert som turveg på sommerstid. Det reguleres inn en 

vegetasjonsskjerm mot Holtanveien som vil fungere som en visuell avgrensing.  

6.6 Barns interesser 

Området består av store myrområder, samt grenser til både E6, et bilopphuggeri, deponi og 

høyspentanlegg, som gjør området lite egent for barn og unge. Planområdet berører heller ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 
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6.7 Forurensning 

Forurensningsnotat er gitt som eget vedlegg. 

 

Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med 

steinmasser, som normalt er rene masser.  

 

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver 

tatt i Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta.  

 

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en 

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.  

 

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til 

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det: 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at 

det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell 

forurensning i 6/6 grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort 

strekning langs adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i 

forbindelse med tiltaksgjennomføring. 

 

6.8 CO2-utslipp 

Konsekvensvurdering av CO2-utslipp med avbøtende tiltak er gitt som vedlegg. 

 

CO2-regnskapet er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier, estimatet fører derfor med seg 

en betydelig usikkerhet.  

 

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO2, noe som tilsvarer 

utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Arealeffektiv arealbruk vil være et godt avbøtende tiltak da 

det vil redusere omfanget av inngrepet. Videre kan man restaurere direkte effekter av inngrepet 

ved å bruke utgravde torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å 

redusere nedbrytingen av utgravde masser og en redusert nedbryting av eksisterende 

grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt 

klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.  

6.9 Teknisk infrastruktur 

6.9.1 VANN, AVLØP OG OVERVANN 

VA-notat er gitt som vedlegg. 

 

Vann hentes fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning. Spillvann sendes nord til 

pumpestasjon som pumper drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og 

pumpestasjons kan måtte oppgraderes.  

 

VA-planen legger opp til en overvannshåndtering som ikke skal forverre dagens situasjon. Det 

legges opp til kanaler rundt området med to utløp, et ti Farvikbekken i nord og et til Krokdalsbekken 
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i sør. Kanalene vil fungere som fordrøyningsmagasin samt transportvei for overvannet. Utløpene 

forslås med vannbrems som vil gi et maksimalt utløp på 190 l/s til hvert av bekkeløpene.  

 

Kanalløsningen gir mulighet for å redusere belastningen til bekkeløpene. Kanalene som er skissert 

i VA-planen har et samlet fordrøyningsvolum på 10 000 m3 og tiltaket har kun behov for 2 600 m3. 

Ved å benytte halve fordrøyningsvolumet (5 000 m3), kan utløp til hvert av bekkeløpene halveres 

til 95 l/s. 

6.9.2 EL-FORSYNING  

Energibehovet er beskrevet i kap. 5.6.2. 

 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Fauske trafo. Tilførsel av kabel fra trafo til tomt vil 

dermed kunne gjøres uten store utfordringer. Kabeltilførsel vil ses i sammenheng med etablering 

av nytt blålysbygg på Fauske der tilførsel av kraft også skal hentes fra Fauske trafo.  

 

Tiltakshaver har søkt om uttak av kraft. Arbeid/avtaler/tariff i forbindelse med kabel fra Fauske 

trafo til tomt avtales med områdekonsesjonshaver Indre Salten Energi. 

6.10 Reindrift 

Planområdet ligger i utkanten av beiteområder og berører ikke parrings- eller kalvingsområder, 

trekkleier eller oppsamlingsplasser. Det er imidlertid kartlagt en flyttlei i nord som leder opp til 

oppsamlingsplass på Finneidfjellet.   

 

Flytting fra vinterbeite til vårbeite foregår normalt i slutten av april. Kalvingen er i mai, noe som 

innebærer at reinen er mest var og utsatt om våren. Planområdet ligger ikke innenfor vårbeite. 

Flyttleien som er markert nord for planområdet er ikke en nøyaktig kartlegging og planområdet 

kan også brukes som flyttlei.  

 

Tiltakets påvirkning på reindrifta vurderes ut fra direkte påvirkning og indirekte påvirkning. Direkte 

påvirkning handler om tiltaket konkurrerer ut reindrift direkte, for eksempel gjennom annektering 

av areal som brukes i drifta.  

 

Det er stor avstand til viktig beiteområder som kalvings- og parringsområder. Området berører 

imidlertid høstvinterbeite og vinterbeite, og det tillates inngjerding av området som gjør det 

utilgjengelig som beiteareal. 

 

Indirekte påvirkning handler om vurdering av influensområdet og tiltakets forstyrrende effekt på 

reindrifta, for eksempel menneskelig aktivitet og støy.  

 

Tiltaket vil medføre støyende aktivitet som vil kunne påvirke reindrifta negativ. Området er i dag 

allerede preget av menneskelig aktivitet og tekniske installasjoner, blant annet deponi, 

høyspentanlegg med trafo og bilopphuggeri, som anses som støyende aktivitet. Støyende aktivitet 

vil kunne påvirke flyttleien som er markert nord for området. Det reguleres inn en bred 

vegetasjonsskjerm mot nord som både vil fungere som en visuell skjerm, samt støydempende. 
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Planområdet er etter høringsrunden utvidet til å omfatte området i nord der det er markert flyttlei. 

Dette for å sikre avbøtende tiltak for reindrifta. Avbøtende tiltak skal utredes i samarbeid med 

reindriftsutøver og skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

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

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

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Vår kommentar 

Avinor, 01.11.2018 

Planområdet berører ikke 

høyderestriksjoner/hinderflater for Bodø lufthavn. 

 

Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre 

tekniske systemer i området, verken på 

radionavigasjons-, kommunikasjon- eller 

overvåkningsanlegg. 

 

Notert. 

Statens vegvesen, 25.10.2018 

Planforslaget må omfatte: 

- Frisiktlinjer og hensynssoner frisiktlinjer 

- Areal til veigrunn må følge eiendomsgrensen 

- Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være 

i henhold til håndbøkene N100 og V121 

- Planleggingen må legge til grunn 

dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens 

funksjon, trafikkmengden og geometriske krav 

- Kommunen må sette rekkefølgekrav om at 

eksisterende avkjørsel må være dimensjonert i 

henhold til N100 og V121 før byggearbeidene 

for de planlagte tiltak kan starte opp 

 

Trafikkanalyse for planområdet må være et tema som 

blir grundig utredet i planbeskrivelsen. 

 

 

Det er tegnet inn frisikt i plankart. 

Annen veggrunn er tegnet ut til 

eiendomsgrensa.  

Avkjørsel og internveg er 

dimensjonert etter N100 og V121 

Lastebil er benyttet som 

dimensjonerende kjøretøy. 

Det er satt rekkefølgebestemmelse 

om opparbeiding av kjøreveger før 

det gis brukstillatelse. 

 

 

Det er gjort en trafikkvurdering med 

prognoser som er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

Direktoratet for mineralforvaltning, 23.10.2018 

Ingen merknader til planen. 

 

Notert. 

BaneNOR, 25.10.2018 

Ny arealbruk må ikke slippe mer overvann/flomtopper 

mot våre anlegg.  

 

Det er utarbeidet en overordnet VA-

plan som legger opp til at tiltaket 

ikke skal medføre økt belastning på 

dagens overvannsnett nedstrøms 

planområdet. 

NVE, 20.09.2018 

Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede 

planområdet, men gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise 

hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og 

hensynstatt. 

 

Det er gjennomført geotekniske 

undersøkelser på området og det er 

lagt inn bestemmelse knyttet til 

sikker byggegrunn. 

Sametinget, 27.09.2018 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert 

automatisk fredete samiske kulturminner i det 

omsøkte området. 

 

Notert. 
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Fylkesmannen i Nordland, 29.10.2018 

Reindrift 

Som en del av planprosessen er det nødvendig å 

avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er 

praktisk mulig å flytte med rein. 

 

Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for 

flyttleia enn de formålene som ligger i gjeldende 

regulering. Konsekvensene av tiltaket for bruken av 

flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen. 

 

Støy blir fremholdt som en potensiell utfordring ved 

etablering av slike datasentre. Støyen vil trolig påvirke 

et større areal enn selve planområdet. Støyen kan 

påvirke flyttleia negativt. 

 

Friluftsliv og barn og unge 

Planbeskrivelsen bør klargjøre mulige framtidig behov 

og potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom 

området, inkludert potensiell bruk av barn og unge. 

 

Klimagassutslipp 

Lokalisering av utbyggingstiltak bør skje slik at myr- 

og våtmarksområdene i størst mulig grad beholdes 

intakte. 

 

Energibruk 

Konsekvensene av alternative former for utbygging 

bør utredes og klargjøres, sammen med mulige 

avbøtende tiltak.  

 

Planprogrammet bør inneholde følgende krav: 

energibehovet ved ulike former for utbygging, 

sekundære konsekvenser som mulig svikt i 

energiforsyningen til lokale forbrukere og økt behov 

for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging, avbøtende 

tiltak. 

 

Vassdrag 

Det vil være svært viktig at miljøtilstanden i bekkene 

ikke forringes ytterligere, verken i form av avrenning 

eller økt overflateavrenning.  

 

 

Det er ikke gjennomført en egen KU 

på temaet, men tiltakets virkninger 

for reindrifta er utdypet i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv og barn og unge beskrives i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

Det vil være nødvendig med 

utgraving av myra for å oppnå lokal 

stabilitet. Det er blitt gjennomført et 

CO2-regnskap med 

konsekvensvurderinger. 

 

Planforslaget tar utgangspunkt i 

kraftkrevende industri som vil være 

utbyggingsformen med størst 

energibehov. ROS-analysen tar for 

seg konsekvensene av mulig svikt i 

energiforsyningen. 

 

 

 

 

 

Det er utarbeidet et notat som 

beskriver dagens forurensning i 

området samt potensialet for 

forurensning fra området. Det er i 

tillegg satt av en 

sikkerhetssone/grøntbelte mot 

Farvikbekken. 
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Nordland Fylkeskommune, 31.10.2018 

Planprogrammet 

Vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning 

er ikke tilstrekkelig begrunnet. Ber om at temaene i 

forskriften §21 inkluderes i planprogrammet. 

 

Kulturminnefaglig 

Planen berører tysk jernbane som ble bygd 1943-45. 

Den bevarte delen av jernbanetraséen er tet viktig 

krigsminne og har internasjonal interesse.  

 

Anbefaler sterkt at den vestlige delen av planområdet 

reguleres til grøntområde med hensynssoner H570. 

 

 

Alle temaer i §21 er tatt med i 

planprogrammet og det er 

gjennomført KU/utredninger på 

forurensning, CO2 og VA. 

 

Krigsminnet er omtalt i 

planbeskrivelsen og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet. 
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9. REFERANSER/KILDER 

• Planlegging.no 

• Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

• Statens vegvesens håndbøker 

• Miljostatus.no 

• Geo.ngu.no/kart/arealisNGU 

• www.reindrift.no 

• www.skrednett.no 

• www.seeiendom.no 

• Institutt for skog og landskap: Landskapsregioner i Norge – kart 

• Miljødirektoratet: Naturbase kart 

• Artsdatabanken 

• www.ut.no 

• www.dnt.no 

• www.skisporet.no 

• Kulturminnesok.no 

• Askeladden – database for kulturminner 

• SEFRAK 

• Regjeringen.no: Statlige planretningslinjer 
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10. VEDLEGG 
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Vedlegg 6 VA-notat 

Vedlegg 7 CO2-utslipp 

Vedlegg 8 Forurensningsnotat 

Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte 

Vedlegg 10 Innkomne innspill 
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PLANBESTEMMELSER 
Detaljregulering av  

Åsmyra Industripark, Fauske kommune 
 
PlanID: 2019001 

Planen er datert: 03.01.2019 

Siste revisjon av planen: 17.06.2019 

Siste revisjon av bestemmelsene: 30.07.2019 

 

VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE I SAK: 

 

AVGRENSNING OG FORMÅL 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert 

03.01.2019. 

 

§12-5 Formål 

1. Bebyggelse og anlegg 

Industri (I) 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 

Gang-/sykkelveg (GS) 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 

 

3. Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

LNFR (LNFR) 

 

§12-6 Hensynssoner 

a.1) Frisiktsone (H140) 

a.3) Ras- og skredfare (H310) 

c) Bevaring Kulturmiljø (H570) 

c) Hensyn reindrift (H520) 

 

Bestemmelsesområder 

Utforming (#1) 

 

  



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 

1 FELLESBESTEMMELSER 

1.1 Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 

kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 

kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. 

1.2 Parkering 

1.2.1 Det skal settes av: 

• 1 parkeringsplass for bil pr. 100 m2 industri 

• 0,5 sykkelparkering pr. 100 m2 industri 

Plassering og antall plasser skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse. 

1.2.2 Minimum 5% av det totale antall parkeringsplasser skal opparbeides som HC-

parkeringsplasser. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

1.3 Byggegrense 

Byggegrense er vist på plankartet.  

1.4 Utnyttelse 

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 70% av tomtens areal (BYA).  

1.5 Brannsikkerhet 

All bebyggelse skal prosjekteres med krav til brannsikkerhet og rømning uten å basere seg 

på eksternt redningsutstyr. 

1.6 Infrastruktur, TRAFO, ledningsnett o.l. 

Innenfor alle formålsområdet tillates gjennomført og anlagt infrastrukturtiltak. Tiltakene 

må plasseres med nødvendig tilgang til inspeksjon og vedlikehold. 

1.7 Støy 

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy, T-1442/2016, gjøres gjeldende for planen. Dette gjelder også for 

bygg- og anleggsfasen. Det skal ved rammesøknad fremlegges støyfaglig utredning og 

nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak i denne bestemmelsen er oppfylt. 

Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis.  

1.8 Luftkvalitet 

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i både prosjekteringsfase, anleggsfase og 

driftsfase skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet, T-

1520, legges til grunn. For virksomheter med luktutslipp innenfor planområdet skal det ved 

omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner 

og barnehager mv. ikke overstige 1 luktenhet (1 OU/m3). Ved tvil om dette skal det 

igangsettes en luftrisikovurdering med målinger/beregninger eller kompenserende tiltak i 

tråd med anbefalingene gitt i Klifs veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 



forurensningsloven, jf. Veilederens vedlegg 3. Ved modifikasjoner og endrede 

produksjonsforhold skal luftrisikovurderingen oppdateres. 

1.9 Dokumentasjonskrav 

1.9.1 Sammen med søknad om tillatelse skal det foreligge en utomhusplan til godkjenning. Den 

skal vise opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor området. 

 

Utomhusplanen/situasjonsplanen skal fastlegge følgende: 

• Bebyggelsens plassering og høyde 

• Eksisterende og framtidige koter 

• Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC-parkering og 

sykkelparkering 

• Utforming og plassering av opplegg for tekniske anlegg 

• Interne veger med snuplass(er), skal dimensjoneres for vogntog og iht. vegnormalens 

utformingskrav 

• Eksisterende og ny vegetasjon 

• Plassering og utforming av sikkerhetsgjerde for allmenn ferdsel og vilt 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Industri (I) 

2.1.1 Innenfor området tillates det oppført bygninger til industriformål, samt andre nødvendige 

anlegg som administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, 

logistikk- og servicebygninger etc. 

2.1.2 Det skal etableres anlegg for overvannshåndtering innenfor formålet. 

2.1.3 Området tillates avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetshensyn. Det kan settes opp 

sikkerhetsgjerde på inntil 4 meters høyde innenfor formålet. 

2.1.4 Gesimshøyde skal ikke overstige 11 meter. 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Kjøreveg (KV) 

4.3.1 o_KV1 omfatter deler av E6/Follaveien og reguleres til offentlig kjøreveg. 

4.3.2 o_KV2 skal være atkomst til industriområdet. Arealet skal være offentlig og opparbeides 

med en bredde på 7,5 m, inkludert skulder. 

3.2 Annen veggrunn grøntareal (AVG) 

Området er offentlig. Det tillates skjæringer og fyllinger i tilknytning til kjøreveger. 

3.3 Gang-/sykkelveg (GS) 

Gang-/sykkelveg skal være offentlig og opparbeides med en bredde på 3,0 meter. 

4 GRØNNSTRUKTUR 

4.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

4.1.1 Vegetasjonsskjerm skal fungere som visuell avgrensning mellom industriområdet og 

omkringliggende områder.  

4.1.2 Eksisterende vegetasjonsskjerm skal i størst mulig grad bevares. Vegetasjonsskjermene 

skal beplantes med stedegen vegetasjon.  



4.1.3 Det tillates etablert utløp til bekker fra overvannsanlegg innenfor formålet.  

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

5.1 LNFR 

5.1.1 Området skal være offentlig. 

5.1.2 Det tillates ikke bebyggelse innenfor området. 

5.1.3 Dagens kjøreveg til Dompen avfallsplass skal holdes åpen og tilgjengelig for drift og 

vedlikehold. 

6 HENSYNSSONER 

6.1 Frisiktsoner 

Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme sikthindrende 

gjenstander som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan. 

6.2 Ras- og skredfaresone 

Hensynssonen skal fungere som sikringssone mot Farvikbekken.  

 

6.3 Bevaring kulturmiljø 

Innenfor område for vegetasjonsskjerm med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må 

det ikke foretas noen inngrep eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på 

krigsminnet innenfor arealet. Eventuelle nødvendige tiltak innenfor hensynssonen må 

gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet 

(fylkeskommunen). 

 

6.4 Hensyn reindrift 

Innenfor området skal det gjennomføres tiltak som sikrer at reinen ledes i riktig retning, 

som for eksempel gjerder og bru over Farvikbekken. Tiltak skal utredes og gjennomføres i 

samarbeid med berørt reinbeitedistrikt og godkjennes av den regionale 

reindriftsforvaltningen og Fauske kommune. Tiltakene skal være gjennomført før det gis 

igangsettingstillatelse. 

7 BESTEMMELSESOMRÅDER 

7.1 Utforming (#1) 

Innenfor arealet skal det etableres anlegg for overvannshåndtering, inkludert plassering og 

utforming av sikkerhetsgjerde for å forebygge skade/fare på vilt/rein eller personer. 

Anlegg skal godkjennes av Fauske kommune og NVE før det gis igangsettingstillatelse. 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1 Kjøreveger 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

8.2 Vegetasjonsskjerm 

Vegetasjonsskjerm skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. 



8.3 Geoteknikk 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og 

PBLs §28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

8.4 Plan for VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering, inkludert sikringstiltak, før det gis 

igangsettingstillatelse. Planen skal inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker 

belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms planområdet. 

8.5 Bygge- og anleggsvirksomhet 

8.5.1 Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. Planen skal redegjøre for 

bruk av myrmasse til restaurering av myr i nærområdene og planen skal godkjennes av 

Fauske kommune. Det skal utarbeides en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Prøvetaking av massene tas inn i planen og skal 

gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse.  

8.5.2 Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

8.5.3 Vurdering og redegjørelse for bruk av grønne-/grå tak som tar unna overvann skal 

dokumenteres som en del av byggesøknaden. Det skal etableres grønne/grå tak dersom 

utbyggingsformen tillater det innenfor rimelige skjønn. Gjenvinning av varme til 

oppvarmingsformål skal vurderes på samme grunnlag. Fauske kommune skal godkjenne 

vurderingen før det gis byggetillatelse. 

 
8.6 Reindrift 

8.6.1 Tiltak for å sikre at reinen ledes i riktig retning skal være godkjent av berørt 

reinbeitedistrikt, Fauske kommune og den regionale reindriftsforvaltningen før det gis 

igangsettingstillatelse.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for industrivirksomhet, som krever store arealer. Området er 

tiltenkt kraftkrevende industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon. 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende 

reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst, 

høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 

 

 

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 

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

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

 

ROS-analysen er utarbeidet i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Den 22.06.2018 ble det 

gjennomført en samling med de aktuelle fagene, hvor alle relevante uønskede 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 

sårbarhetsanalyse 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) Identifisere mulige uønskede hendelser  

2) Vurdere risiko og sårbarhet 

3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

 

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 

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

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 
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1.4 Usikkerhet i ROS-analysen 

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

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

og friluftsliv/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 revideres. 

 

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 

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 

prosjektet. 
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2. METODE 

2.1 Identifisere mulige uønskede hendelser 

For å identifisere mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste. 

 

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

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

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 

risikobilde 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. 

2.1.1 VURDERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

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

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

Kategori Tidsintervall 

Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hver 1-10 år 

Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig 100-1000 år 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 
Stabilitet og Materielle verdier. 

 
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er 
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 
 
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på 
mat, drikke og husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

 

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 
av økonomiske tap knytte til skade på eiendom. 
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Tabell 2 Vurdering av konsekvens 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

Meget stor Dødelig skade, flere personer 

Varige skader på eller tap av stabilitet 

Svært store materielle skader > 100 mill. kroner 

Stor Dødelig skade, en person 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet 

Store materielle skader 10-100 mill. kroner 

Middels Alvorlig personskade 

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 1-10 mill. kroner 

Liten Personskade 

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 100 000 – 1 mill. kroner 

Svært liten Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader < 100 000 kroner 

 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens 

KONSEKVENSKATEGORI 
 
 
KONSEKVENSTYPER 

MEGET STOR STOR MIDDELS LITEN SVÆRT LITEN 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle verdier      
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2.1.2 EVALUERING AV RISIKO 

 

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

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 

Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 

sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

 

Tabell 4 Riskomatrise for hver kategori 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Svært liten 

(1) 
Liten (2) Middels (3) Store (4) 

Svært 

store (5) 

Svært sannsynlig (A)      

Meget sannsynlig (B)      

Sannsynlig (C)      

Moderat sannsynlig (D)      

Lite sannsynlig (E)      

 

Tabell 5 Sammenstilling av risikobildet 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse              

Stabilitet              

Materielle verdier              
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3. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

3.1 Innledende kartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante uønskede hendelser.  

 

FARE VURDERING 

Naturhendelser 

Skredfare (snø, is, stein, 

leire, jord) 

Topografien i området er av en slik art at planområdet ikke er 

utsatt for skredfare. Aktsomhetskart til NVE viser heller ingen 

områder med soner for skred. Skredfare vurderes ikke i analysen. 

Ustabil grunn Det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet, 

herunder vurdering av områdestabilitet og lokal stabilitet. Det er 

påvist sensitiv/kvikkleire. Temaet vurderes. 

Flom i vassdrag Flom i bekker kan forekomme – temaet vurderes. 

Overvann Området er relativt flatt og består av myr som fungerer som 

fordrøyning. Det er i tillegg begrenset kapasitet på eksisterende 

overvannsnett. Temaet vurderes. 

Havnivåstigning, stormflo Planområdet ligger ikke sjønært. Temaet vurderes ikke i analysen. 

Andre uønskede hendelser 

Akutt forurensning Det vil ved anlegget være behov for nødstrømsaggregater. Ved 

bruk av dieselaggregat vil det være fare for utslipp.  

 

Det vil være behov for stor kjølekapasitet – akutt utslipp av 

temperert kjølevann til bekker kan forekomme. 

 

Temaet vurderes. 

Brann/eksplosjon i 

industri 

Det legges til rette for industrianlegg, med 

datahaller/datakontainere. Brann i anlegg kan følgelig forekomme. 

Temaet vurderes. 

Bortfall av 

energiforsyning 

Det legges til rette for industri med stort kraftbehov. Bortfall av 

energiforsyning vil medføre stopp i anlegget. Temaet vurderes. 

Svikt i vannforsyning Det vil være behov for kjøleanlegg. Ved benytting av vann til 

kjøling vil bortfall av vannforsyning vil medføre stopp i anlegget. 

Temaet vurderes. 
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

4.1 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av 

disse: 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

4.1.1 FLOM OG OVERVANN 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og originalt 

udrenert myrterreng. Farvikbekken ligger tett inntil planområdet i nord og vest, Krokdalsbekken i 

sør. Myra innenfor planområdet har om lag 50% avrenning til Farvikbekken og 50% avrenning til 

Krokdalsbekken. Farvikbekken tar opp Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg 

gjennom Fauske sentrum før utløp i havet ca. 3,5 km sørvest for planområdet.  

 

Ved utbygging og asfaltering av området mister man myras egenskap til å samle opp og fordele 

vannet ut i bekker og kanaler over tid, tilsvarende et kunstig fordrøyningsbasseng. Dette vil stille 

andre krav til kapasitet på overvannshåndtering nedover fra området. Større vannføring i bekker 

vil også kunne endre erosjonsforhold, og det kan bli behov for plastring av bekker. På grunn av 

store areal og liten høydeforskjell kan det også bli utfordrende å få selvfall på overvann og 

spillvann. 

 

Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det gjennomføres en risikoanalyse for 

temaet. 

4.1.2 USTABIL GRUNN 

Planområdet ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone. Rambøll har imidlertid gjennomført 

geotekniske undersøkelser på området. Undersøkelsene viser at grunnforholdene består av et 

topplag av torv over leire til stor dybde. Sonderinger og prøvetakinger indikerer at det er 

sprøbruddmateriale og kvikkleire i dybden i de fleste punkt. Selve planområdet er tilnærmet flatt, 

og heller ikke i umiddelbar nærhet er det topografiske forhold som tilsier at det er nødvendig å 

utrede områdestabiliteten nærmere mhp løsneområde. Avstanden til nærmeste forhøyning i 

kvikkleiresone 1659 til planområdet er mer enn 700 meter, og her ligger terrenget på ca. +55 

(travbanen ligger på ca. +40). Store avstander, små høydeforskjeller og relativt stor dybde til 

mulig kvikkleire gjør at et eventuelt skred fra sone 1659 vurderes å uansett ikke kunne treffe 

planområdet. I tillegg er kvikkleiresonen vurdert til lav faregrad, slik at muligheten for skred anses 

å være liten og det konkluderes med at planområdet ikke er utsatt for fare fra kartlagte 

kvikkleiresone 1659 Hjemås. 

 

Under befaring ble det observert noe erosjon i Farvikbekken. Det vil være nødvendig med 

stabiliserende tiltak for bekken.  
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Basert på funn av kvikkleire i området vurderes planområdet som sårbart overfor områdestabilitet. 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som vil bli 

ytterligere utredet og hensyntatt i forbindelse med videre prosjektering av industriområdet. 

4.1.3 AKUTT FORURENSNING 

 

Anleggsfase 

All anleggsdrift medfører en fare for akutt forurensning. Dette gjelder bl.a. uhell med oljelekkasjer 

og havari. Planområdet har avrenning mot både Farvikbekken og Krokdalsbekken. Akutt 

forurensning til bekkene kan forekomme. Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det 

gjøres derfor en risikovurdering av temaet. 

 

Driftsfase 

Faren for akutt forurensning ved et ferdig utbygd industriområde/datasenter knytter seg i hovedsak 

til aggregat til nødstrøm og evt. vannbasert kjøleanlegg. Drift og etterfylling av drivstoff til aggregat 

utgjør en fare for akutt forurensning. Løsning for kjøleanlegg avhenger av hvem som etablerer seg 

på industriområdet. Ved et vannbasert kjøleanlegg er det en viss fare for utslipp av temperert vann 

til nærliggende bekker. Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.4 BRANN 

Det vil være potensiale for brann i datasenter med dets innhold og infrastruktur (aggregat, 

elektronikk etc.). Samtidig vil brannsikring være en prioritet i den videre prosjekteringen av 

området. Senteret vil bli utstyrt med slokkeanlegg, hvilken type er ikke bestemt da det avhenger 

av hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsning etablerer ønsker 

(datahaller, hangarer eller kontainere).  

 

Det vil lagres drivstoff på området i forbindelse med aggregat til nødstrømsanlegg. Lagring av 

drivstoff har potensiale for brann.  

 

Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.5 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov, som datalagringssenter og evt. 

batteriproduksjon. Energiforsyning er nødvendig for drift av anleggene og planområdet vurderes 

som sårbart overfor temaet.  

 

Ved etablering av annen industri vil også energiforsyning være nødvendig for drift av anlegget, 

men ikke alle typer industri vil være like sårbare ovenfor temaet. Det gjøres en risikovurdering 

mht. kraftkrevende industri som anses som mest sårbart ovenfor temaet. 

4.1.6 SVIKT I VANNFORSYNING 

Dersom det benyttes vannbasert kjøleanlegg til datasenter er området svært sårbart overfor svikt 

i vannforsyningen. Ved svikt i vannforsyningen må anlegget da stoppes. Det gjøres derfor en 

risikovurdering av temaet. 

 

Ved etablering av annen industri vurderes området mindre sårbart.  
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4.2 Risikovurdering 

4.2.1 FLOM OG OVERVANN 

Sannsynlighet: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det utarbeides en 

overordnet VA-plan med fokus på overvannshåndtering. Planen følges opp i videre prosjektering 

av området. Store nedbørsmengder kan likevel forekomme og medføre flom i tilgrensende bekker. 

Svikt i overvannsnettet kan også forekomme og videre føre til flom i tilgrensende bekker. 

 

Hendelsen vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Farvikbekken har dårlig kapasitet med erosjonsproblematikk og flere av kulvertene nedstrøms 

planområdet har dårlig tilstand. Bekken går gjennom Fauske sentrum før utløp til havet og en 

eventuell flom eller svikt i overvannsnettet på området vil føre til store vannmengder nedstrøms 

planområdet. Store vannmengder nedstrøms planområdet vil videre kunne medføre svikt i 

kulverter med dårlig tilstand og videre flom i både boligområder og sentrumsområdet. 

Konsekvensen vurderes derfor til stor. 

 

Materielle verdier: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og planområdet kan 

oversvømmes. Dette vil kunne medføre skade på bebyggelse og utstyr innenfor planområdet og 

konsekvensen vurderes til middels. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X      X   X  

Materielle verdier   X     X    X  

 

4.2.2 AKUTT FORURENSNING 

Sannsynlighet: 

I forbindelse med datasenteret vil det bli lagret drivstoff til aggregat. Drivstofftanker vil bli etablert 

i henhold til gjeldende regelverk, men teknisk svikt, menneskelig svikt, feil ved fylling osv., kan 

likevel medføre akutt utslipp av drivstoff. Sannsynligheten vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 
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Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for nærliggende områder/befolkningen. 

 

Materielle verdier: 

Hendelsen kan medføre noen kostnader knyttet til oppryddingsarbeid av utslipp. Konsekvens 

vurderes til liten. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X   X     X   

Materielle verdier   X    X     X  

 

4.2.3 BRANN 

Sannsynlighet: 

Et datasenter vil inneholde mye tekniske anlegg, servere, datautstyr, transformatorer etc. Følgelig 

vil brann kunne oppstå. Teknisk feil, kortslutninger, menneskelig svikt etc. vil kunne være årsaker 

til at brann oppstår.  

 

Anlegget vil bli utstyrt med slukkeanlegg. Hvilken type er ikke bestemt, da det avhenger av både 

hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsningen etablerer velger 

(kontainer, hangarer, datahaller). Anlegget vil uansett bygges i henhold til gjeldende krav for 

brannsikring.  

 

Sannsynligheten for en mindre brann i anlegget vurderes som sannsynlig. En mindre brann vil ikke 

være merkbart utenfor datasenteret. En større brann som rammer store deler av anlegget (flere 

kontainere, en datahall etc.) vurderes å være moderat sannsynlig. En større brann vil være 

merkbart og anses som det verste scenariet og en slik hendelse legges til grunn i risikovurderingen.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Det vil ikke være permanente arbeidsplasser inne i datahallene/hangarene/kontainerne. Det legges 

opp til egne bygg for kontorer/administrasjon. Således vurderes en brann i anlegget å medføre 

liten konsekvens for liv og helse. Dog kan personskade forekomme. 

 

Stabilitet: 

Området har god avstand til bebyggelse utenfor planområdet. Nærmeste bebyggelse er 

bilopphuggeriet i vest, her er det imidlertid lagt inn en bred buffersone i tillegg til Farvikbekken 

som skiller områdene fra hverandre. Det vurderes derfor å være liten fare for brannspredning til 

andre bygg utenom datasenteret. Ved gode brannsikringsrutiner vurderes det også å være liten 
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fare for brannspredning mellom datahaller/hangarer/kontainere. Dermed vil det i liten grad være 

behov for å evakuere folk i nærområdet. 

 

Materielle verdier: 

En større brann vil ha store materielle skader, i form av bygninger og utstyr. Konsekvensen 

vurderes derfor til stor. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X   X    X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X     X   X  

 

4.2.4 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov. Teknisk feil, kortslutning, ekstremvær, 

menneskelig svikt etc. kan medføre bortfall av energiforsyning. Det legges imidlertid opp til 

nødstrømsaggregat ved bortfall av energiforsyning. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Bortfall av energiforsyning medfører at anlegget stopper opp. Anlegget etableres imidlertid med 

nødstrømsaggregat og bortfall vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til 

liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av energiforsyning medfører ingen skader på anlegget og hendelsen vurderes ikke å 

medføre konsekvens for materielle verdier. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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4.2.5 SVIKT I VANNFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Dersom anlegget benytter vannbasert kjøling vil området være sårbart overfor svikt i 

vannforsyning. Teknisk feil, vedlikehold, menneskelig svikt, ekstremvær etc. kan medføre svikt i 

vannforsyningen. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Svikt i vannforsyning medfører stopp i anlegget, da det er avhengig av kjøling. Svikt i 

vannforsyning vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av vannforsyning medfører ingen skader på anlegget, men stopp i anlegget. Hendelsen vil 

i de fleste tilfeller være kortvarig og konsekvensen vurderes til svært liten.  

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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5. IDENTIFISERING AV TILTAK 

5.1 Risikoreduserende tiltak 

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

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Tabell 6 Risikoreduserende tiltak 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Flom og overvann Det utarbeides en overordnet VA-plan med fokus på 

overvannshåndtering. Planen følges opp i videre 

prosjektering av anlegget. 

Ustabil grunn Det anbefales at torv fjernes og at det legges fiberduk før 

det fylles med sprengstein. Mer enn 1,0 meter oppfylling 

bør unngås. Ferdig opparbeidet tomt egner seg da til lette 

konstruksjoner på maks 2-3 etasjer.  

 

Øvrige tiltak identifisert i rapport fra grunnundersøkelser og 

vurdering av områdestabilitet forutsettes gjennomført. 

Akutt forurensning Beredskapsplan for hendelser med akutt forurensning. 

Brann Fokus på forebyggende brannvern ved drift av 

datasenteret. Beredskapsplan for hendelser med brann i 

anlegget. 

Bortfall av energiforsyning Det legges opp til nødstrømanlegg. 

Svikt i vannforsyning Det anses ikke nødvendig med tiltak. 

 

5.2 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivået 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 

aktuelle fasen. 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

 

Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser 

Hendelse/fare Endring i risiko – anleggsfase Endring i risiko – permanent fase 

Flom og overvann Uendret risiko Redusert risiko 

Ustabil grunn Uendret risiko Redusert risiko 

Akutt forurensning Uendret risiko Redusert risiko 

Brann Uendret risiko Redusert risiko 

Bortfall av energiforsyning Uendret risiko Redusert risiko 

Svikt i vannforsyning Uendret risiko Uendret risiko 
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6. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

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

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

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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BAKGRUNN 
Arctic Host AS ønskjer å etablere datasenter eller liknande kraftkrevjande 
industri på Åsmyra i Fauske kommune.  

OVERORDNA VA-PLAN 
Dette notatet og tilhøyrande plankart gjer greie for korleis vatn, avløp og 
overvatn kan handsamast i planområdet. Det er synt mogleg tilkopling til 
kommunalt VA-nett, gjort greie for flaumsituasjonen og gjeve forslag til 
handsaming av overvatn i planområdet. 

GRUNNLAG VA 
Næraste vasstilkopling med god kapasitet er sør for planområdet der det kan 
hentast inntil 50 l/s jfr kommunen (Fauske, 2018). Ved behov for større 
vassmengder vil ei fysisk måling vere nødvendig. Nord i planområdet ligg ei 
pumpestasjon for avløpsvatn som pumper bla drensvatn frå «dompen», 
gammal avfallsfylling. Vidare er det utsleppstillating for spillvatn  (Fauske, 
2018).  

GRUNNLAG OVERVATN, FLAUM 
Planområdet er ein del av ei myr med avrenning til Farvikbekken i nord og 
Krokdalsbekken i sør, sjå Figur 1 og Figur 2. Farvikbekken tek opp 
Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg gjennom Fauske 
sentrum før utløp i havet, sjå Figur 3. Resten av myra ligg nordaust for 
planområdet og denne har avrenning over planområdet.  
 
Ved utbygging vil myra i planområdet drenerast og avløpsmønsteret endrast. 
Rapporten «Reguleringsplan Krokdalsmyra travbane, geoteknisk vurdering» 
(Støver-Hofstad, 2018) beskriver delvis kollapsa kulvertar og 
erosjonsproblemer i Farvikbekken. Det tyder på behov for god fordrøying i 
planområdet for å ikkje forverre nedstrøms situasjon.  
 
Avrenninga frå planområdet er om lag 380 l/s ved dimensjonerande 
regnhending, sjå Vedlegg 1.  
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Figur 1 Nedbørfelt nord (SCALGO, 2018) Figur 2 Nedbørfelt sør (SCALGO, 2018) 

 
Figur 3 Nedbørfelt til sjø (SCALGO, 2018) 

OVERVATN 
Myra som ligg utanfor planområdet ønskes bevart utan å drenere. Ved å leggje ei avskjerande grøft 
langs den austlege delen av planområdet handsamast avrenninga frå myra. Grøfta kan tettast med 
leire, ha tverrsnitt som synt i Figur 4, med høg, tett kant inn mot planområdet og ein litt lågare, tett 
kant mot myra. 
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Figur 4 Tverrsnitt avskjerande grøft 

 
0-situasjonen  
Utbygging med mykje asfalt og tette flater, blågrøne strukturar som demper avrenninga i utkanten av 
planområdet. Avrenning frå planområdet vert om lag 2700 l/s ved dimensjonerande regnhending 
inkludert 40% klimapåslag, sjå Vedlegg 2 

 
Det er mogleg å forsterke/plastre bekk, ordne kulvertar og flaumsikre Farvikbekken fram til utløpet i 
sjøen slik at den toler denne ekstra vassmengda. Dette er ofte ei uhensiktsmessig og dyr løysing, men 
vurdering av kapasitet og nødvendige tiltak kan gjerast på særskild førespurnad.  
 
Alternativt kan regnvatnet fordrøyast i magasin med utløpskontroll slik at avrenninga vert den same 
som før utbygging, 380 l/s. Dette krev vanlegvis ikkje nedstrøms tiltak sidan situasjonen blir uendra 
utafor planområdet. Fordrøying vil krevje eit volum på 2 600 m3, sjå Vedlegg 3.  
 
Forslag til fordrøyingsmagasin er ein kanal langs ytterkant av planområdet, dette vil redusere behovet 
for overvatn- og drensrøyr. Kanalen kan byggast opp med pukk som synt i Figur 5 med leire som tetting 
ut av planområdet. Kanalbotn må liggje lågare enn drensrøyr og bør ha minste helling 5 ‰ mot utløp. 
Der kanalen krysser vegar kan den leggjast i røyr. Ved 2 m djup kanal vil denne få volum > 8 m3 per 
meter kanal og minstekravet til kanallengde blir 2 600 / 8 = 325 m. Kanal skissert i planteikning er 
1350 m lang. I planområdet leggjes drensrøyr og røyr for overvatn til kanal etter behov.  

 
Figur 5 Kanaltversnitt 
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For å gjere 0-situasjonen lik situasjonen før utbygging, deles kanalen i to med to utløp, eit til 
Farvikbekken i nord og eit til Krokdalsbekken i sør. 0-løysinga vert da utløp med vassbrems som gjev 
maksimalt utløp 190 l/s til kvart av bekkeløpa.  
 
På grunn av kanalløysinga er det mogleg å gje redusert belastning til bekkeløpa. Kanal skissert i 
planteikning har eit samla fordrøyingsvolum 10 000 m3 og 0-løysinga nytter berre 2 600 m3. Ved å 
nytte halve fordrøyingsvolumet (5 000 m3), kan utløp til kvart av bekkeløpa halverast til 95 l/s, sjå 
Vedlegg 4.   
 
Ved utløp frå fordøyingskanal til bekk må behov for erosjonssikring i utløpet vurderast. 

1-situasjonen 
Utbygging med mykje grøne flater (grøne tak, grasplen/trær etc). Dette vil gje ei avrenning på om lag 
2200 l/s for reguleringsområdet, sjå Vedlegg 5. Nødvendig fordrøyingsvolum med denne løysinga er 
1700 l/s, sjå Vedlegg 6. Avleiing av overvatn og fordrøying kan løysast som i 0-situasjonen. 

FLAUM 
Ved flaum kan Farvikbekken stige inntil 3 m og overfløyme mykje av området som synt i Figur 6, etter 
NVE si oversikt over aktsomheitssoner (NVE, 2018). Aktsomheitssonene gjev eit grovt estimat og reell 
vasstand bør kalkulerast med ein hydraulisk modell med god oppløysing for å bestemme meir eksakt 
flaumvasstand.  Flaumsikring av området kan vurderast etter behov, i samråd med kommunen. 
Alternativt kan bygg utførast flaumsikre. 
 

 
Figur 6 Aktsomhetssone for flaum (skravert område), grøn bekk kan få vasstandsstigning inntil 3m (NVE, 

2018) 

REETABLERING/OPNING NATURLEGE VASSVEGAR 
Alt er ope i planområdet og det er såleis ikkje grunnlag for reetablering eller opning. Nedstrøms går 
Farvikbekken i kulvert(ar), men det synest ikkje naturleg å vurdere nedstraums opning som del av 
planarbeidet.  

UTTAK SLUKKEVATN  
Det er behov for 50 l/s til slukkevatn. Det er tilstrekkjeleg kapasitet til dette (Fauske, 2018).  
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LØYSINGAR 

Vatn 
Kan hentast frå kum i sør som er knytt til 225 mm PE-leidning, kummen vart oppgradert i 2017. 
Plassering vist i plankart. 

Avløp 
Spillvatn sendes nord til pumpestasjon som pumper drensvatn frå dompen til avløpsrenseanlegg. 
Kapasitet er ukjend og pumpestasjon kan måtte oppgraderast, avhengig av avløpsmengd. Plassering 
vist i plankart. 

Overvatn 
Avskjerande grøft aust i planområdet for å ta avrenning frå myra ved planområdet og sende den til 
Farvikbekken/Krokdalsbekken.  
Kanalar rundt planområdet som fungerer både som transportveg for overvatn og som 
fordrøyingsmagasin. Utløpskontroll før utløp til bekk. Drensrøyr/overvatn/takvatn frå planområdet føres 
til næraste kanal.  
 
Det må vere minst 5 ‰ helling frå planområdet til kanal for at overflatevatn skal renne av. 

MOGLEGE KONFLIKTER/UTFORDRINGAR/KONSEKVENSER 
 Farvikbekken har dårleg kapasitet med erosjonsproblematikk og øydelagde kulvertar nedstrøms 

(Støver-Hofstad, 2018). Dette bør ordnast opp uavhengig av utbygging i planområdet. Foreslått 
løysing til handsaming av overvatn gjev uendra eller betra situasjon. 

 Planområdet kan overfløymast (NVE, 2018). Flaumsikring av bygg bør utførast. Alternativt kan 
planområdet flaumsikrast med flaumvoll eller liknande i dialog med kommunen.   

 Avhengig av kapasitet og behov kan pumpestasjon for spillvatn måtte oppgraderast.  
 Det går ein trase med pumpeledning for spillvatn og vassledning langs vestkanten av 

planområdet, nøyaktig plassering bør avklarast ved detaljprosjektering, kan kome i konflikt med 
kanalsystemet. 

 

REFERANSAR 
Fauske, k. (2018). RFI Krokdalsmyra travbane.  
NVE, f. (2018). NVE aktsomhetskart for flom. Hentet fra https://gis3.nve.no/link/?link=flomaktsomhet 
SCALGO. (2018). SCALGO Live. Hentet fra http://scalgo.com/live/ 
Støver-Hofstad, J. M. (2018). Geoteknisk vurdering for reguleringsplan krokdalsmyra travbane, Fauske. 
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Vedlegg 1 Avrenning før utbygging 
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Vedlegg 2 Avrenning etter utbygging, 0-scenarioet 
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Vedlegg 3 Fordrøyingsvolum 0-situasjonen 
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Vedlegg 4 Fordrøyingsvolum redusert utløp 
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Vedlegg 5 Avrenning etter utbygging, 1-situasjonen 
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Vedlegg 6 Fordrøyingsvolum etter utbygging, 1-situasjonen 
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1 Bakgrunn

I  s a m m e n h e n g  m e d  r e g u l e r i n g s a r b e i d e t  f o r  e t  n y t t  i n d u s t r i o m r å d e  i  F a u s k e

kommune, Åsmyra Industripark, er det ønsket en vurdering av utgraving av myr

med tanke på klimagassutslipp. Myr innehar flere funksjoner som filter,

flomdemper, og ikke minst karbonlager. Myrområder bygger seg opp over lange

t idsperioder og i  Norge inneholder myrarealer vanl igvis mel lom 100 og 200 kg

karbon (C) per m 2 [1]. Skånsom omgang og vern av fungerende myrområder er

derfor et viktig klimatiltak.

Det  e r  p lan lag t  å  omregu le re  de le r  av  Krokda lsmyra  t ravbane t i l  i ndus t r ib ruk ,

deriblant datalagringssenter. Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne

all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse. Planområdet er på

255,5 daa og topplag av myr/torv er mellom 1-1,5 m. [2]

I planprogrammet [7] er satt krav om utredning av CO2-utslipp samt vurdering

av konsekvenser med avbøtende tiltak. Notatet skal ta for seg dette.

2 Kort om myrområder

Myrområder har et høyt grunnvannsnivå og har surt vann (lav pH). Myrområder

dannes i områder der nedbør er høyere enn fordampning, noe som medfører våte

områder der dannelsen/vekst av organisk materiale går hurtigere enn

nedbrytingen. På denne måten lagrer myrene store mengder CO2. Ved drenering

senkes grunnvannsnivået, tilgangen på oksygen øker og det samme gjør

nedbrytningshastigheten. Dette gjør at et myrområde går fra å binde CO2 til å gi

fra seg CO2. Det er følgelig klimavennlig å bevare myrområdene, samtidig som

dette er de arealene som gir antatt best flomdemping per arealenhet (skogens

svamper). Denne svamp-effekten bidrar både til å ta opp vann i våte perioder,

samt å slippe deler av dette ut i tørre perioder og da redusere problemer med

tørke [3].
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3 Karbonlagring og CO 2 fra deponert myr

Tallene presentert her er basert på lite grunnlag: gjennomsnittstall og referanseverdier er tatt i bruk for

å regne ut utslippet fra utgravingen av myrområdet. Estimatet fører derfor med seg en betydelig

usikkerhet og skal bare presenteres med dette i betraktning.

For å gi et estimat av hvor mye karbon som er potensielt lagret i myrområdene på planområdet er det

utført beregninger basert på følgende formel [4]

= × × × [ ]

Hvor Cmyr er karboninnholdet i myrområdet, TOC er totalt organisk karbon, BD er jordas tetthet (bulk

density), T er tykkelsen av myra, og A er areal av myra. Siden det ikke har blitt foretatt miljøtekniske

grunnundersøkelser på myra er det ikke visst hva totalt organisk karbon og jordtetthet er, men

referansetall kan hentes fra faglitteraturen. TOC er satt til landsgjennomsnittet for myr i Norge, TOC =

48,5 % [1]. Jordas tetthet (BD) er satt til 0,127 g/cm 3 hentet fra Kunnskapsstatus for utslipp og binding

av karbon i jordbruksjord[4]. Tykkelsen som ble målt varierte mellom 1-1,5 m, og T er derfor satt til

1,25 m. Det er antatt geoteknisk anbefaling følges og at tilnærmet all myr fjernes på planområdet, A er

derfor satt til 250 daa.

Totalt organisk karbon

(TOC) [%]

48,5

Jordas tetthet (BD)

[g/cm 3]

0,127

Tykkelse (T) [m] 1,25

Areal (A) [m 2] 250 000

Karboninnholdet i myra blir ut i fra formelen ovenfor lik 19 250 tonn. CO 2 veier 3,664 ganger mer enn C.

Hvis myren graves opp, deponeres, og alt karbonet lekker ut som CO 2 i nedbrytningsprosessen

vil det tilsvare 70 500 tonn CO2. Gjennomsnittsnordmannen slipper årlig ut 8,6 tonn CO2 [5], dermed

vil 70 500 tonn CO2 være lik utslippet til 8 200 nordmenn i ett år.

Lystgass (N 2O) er også en klimagass som vil dannes i nedbrytningsprosessen, basert på nitrogeninnhold

i myren og tilgang til oksygen (aerob prosess). Uberørt myr danner gassen metan (CH 4; anaerob prosess),

men denne prosessen stopper opp ved tilgang til oksygen. Det kan antas at utslipp av lystgass og metan

går cirka opp i opp som klimagasser og kan derfor neglisjeres fra regnskapet [6].

4 0-alternativet

0-alternativet er å la myra være i fred. Geoteknisk vurdering sier det er både drenert og udrenert myr i

planområdet [2]. Drenert myr vil på lik linje med deponert myr ha tilgang til luft og brytes dermed ned

og slipper ut CO2 [6]. Det finnes ikke grunnlag for å si hvor mye av myren i planområdet som er

drenert, og dermed er det vanskelig å anslå klimagassutslipp for 0-alternativet.
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5 Avbøtende tiltak

Figur 1: Hierarki over tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingsprosjekter [8]

Første prioritet vil vanligvis være å unngå å grave opp og drenere myr i det hele tatt, men her er nesten

hele planområdet bestående av myr og inngripen er dermed uunngåelig.

Må man grave opp myr er neste prioritet å begrense og redusere omfanget av inngrepet. Slik vil minst

mulig myrmasser få tilgang til luft og danne CO2. Arealeffektivt arealbruk vil være et godt avbøtende

tiltak. Per nå (03.01.19) er utbyggingsdetaljer uavklart og mer konkrete anbefalinger om arealbruk er

vanskelig.

Neste prioritet vil være å restaurere direkte effekter av inngrepet. Utgravde torvmasser kan restaureres

v e d  å  b r u k e s  t i l  r e h a b i l i t e r i n g  a v  m y r e r  i  n æ r o m r å d e t .  M a s s e n e  k a n  b r u k e s  t i l  å  t e t t e  i g j e n

d r e n e r i n g s g r ø f t e r  f o r  å  h e v e  g r u n n v a n n s n i v å e t .  D e t t e  b i d r a r  b å d e  t i l  å  r e d u s e r e  n e d b r y t n i n g e n  a v

utgravde myrmasser og en redusert nedbrytning av eksisterende grøftet/drenert myr. Dette er et tiltak

som gir dobbelt effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og

hindrer allerede drenert myr å nedbryte [8].

Et annet tiltak vil være å gjøre noe med drenert myr som vil ligge i randsonen, mellom planområdet og

udrenert myr. Overvann fra tette flater innenfor tiltaksområdet kan ledes til infiltrasjonsgrøfter i

randsonen for å opprettholde vannivået i torvmassene i randsonen. Alternativt kan mineraljord legges på

toppen over drenerte myrmasser for å redusere tilgangen til luft og dermed redusere CO 2 utslipp over tid

[9].

Siste prioritet er å kompensere for gjenværende negative konsekvenser. Dette innebærer å skape nye

verdier som tilsvarer de tapte verdiene. Et slikt tiltak vil være å restaurere like mye myr som man

utgraver og deponerer.
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6 Oppsummering og anbefaling

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO 2, noe som tilsvarer

utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Det vil også være en inngripen av 250 daa nesten uberørt natur.

Planlegging av flomhåndtering og utbygging burde kombineres for å finne gode løsninger som tar vare

på mest mulig myr. Det anbefales også å utforske muligheten til å gjenbruke utgravde myrmasser til å

restaurere drenert/grøftet myr i nærområdet da dette har størst avbøtende effekt.

Figur 2: Kart over torvmyr i og nær tiltaksområdet som kan være aktuelle for restaurering.

Figur 3: Drenert myr. Kilde: ndla.no
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Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan

for Krokdalsmyra travbane, Figur 1. Planen skal legge til rette for etablering av

datalagringssenter, samt annen industri.

Figur 1: Planområdets avgrensning
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Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommene 103/1541

og 103/170, samt deler av 120/1. Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og

travbanen i gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av

Holtanveien i sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil

være fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i

planområdet for å sikre adkomst til nytt næringsareal.

I dette notatet vurderes forurensningssituasjonen på selve reguleringsplanområdet ut fra en

gjennomgang av eksisterende tilgjengelig informasjon, som rapporter, tegninger, offentlige databaser

som miljostatus.no, vann-nett.no, miljodirekoratet.no osv.

Grunnforhold

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på planområdet

er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs travbanen på

østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for travbanen, som kan forklare

høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr grunnarbeid og evt

masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser viser at grunnforholdene

består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. (G-not-001 1350019790-009,

Rambøll).

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i planområdet

ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 forteller at anlegget

ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. Torv/myr har ligget

uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. Masseutskiftning anbefalt av

geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse.

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet på

seeiendom.no, Figur 2.

Figur 2: Utsnitt fra seeiendom.no som viser Bilopphuggingstomta.
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Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn, Dompen

avfallsplass – nedlagt kommunal fylling på deler av aktuelt område, Figur 3.

Figur 3: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn

på deler av reguleringsplanområdet
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Dompen avfallsplass

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut til at

deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert sigevannsoppsamling i

kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann renner mot

reguleringsområdet.

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser verken

på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll og etterdrift

av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i Farvikbekken som viste at

sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4.

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, gnr/bnr

103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deponiet mot

øst.

Figur 4: Oversiktskart Dompen avfallsplass 1998. Kilde: « Tiltaksplans for avslutning, kontroll og

etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser»
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Biloppopphuggingstomta

Bilopphuggingstomta, gnr/bnr 103/1300 grenser til reguleringsplanområdet i nordvest, Figur 5.

Figur 5: Flyfoto fra 2009 som viser lagring av biler/bilvrak langs eksisterende adkomstvei i nordvest (.

Ved omarbeiding av eksisterende adkomst til reguleringsområdet kan det påtreffes forurenset grunn fra

lagrede/parkerte bilvrak langs veien. Forurensning i form av metaller, PAH (polyaromatiske

hydrokarboner), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylenere), PCB og hydrokarboner (oljeforbindelser)

kan påtreffes her. Eventuell spredning av forurensning fra bilopphuggingstomta til planområdet i

nordvest er ikke kjent, men lite sannsynlig da myr binder organiske forbindelser godt.

Konklusjon
Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med

steinmasser, som normalt er rene masser.

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver tatt i

Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta. Travbanetomten

kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deler av Dompen deponi.

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det:
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Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir

utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i

grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort strekning langs

adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle forurensede masser skal

håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i forbindelse med tiltaksgjennomføring.

Vegard Selvåg Ulvan
Miljørådgiver

1351780 - Environment & Nature

D +47 45216627

M +47 45216627

vegard.ulvan@ramboll.no



      

 

FAUSKE KOMMUNE  
 Plan utvikling  
 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 
 

 
Møtereferat 1/18 
Sted: Skype  Tidspunkt: 11 september kl. 13.30- 14.30  
Referent: Gunnar Myrstad 
 
Navn Funksjon Tilst Ref Elektronisk  postadresse  
Lasse Bang  Tiltakshaver  x x Lasse@arctichost.cloud 
Andrea Birch-Aune 
Marthinsen 

Rambøll x x andrea.marthinsen@ramboll.no 
 

Eirik Gerhard Lind Rambøll x x eirik.lind@ramboll.no 
Renee Normann Arealplanlegger x x renee.normann@fauske.kommune.no 
Jan Ivar Karlsen  Avd ingeniør x x jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no 
Gunnar Myrstad Arealplanlegger x x gunnar.myrstad@fauske.kommune.no 

 
1. Planforutsetninger  

 Plantype - detaljreguleringsplan 
2. Planområdet - avgrensing  og omfattes av følgende planer  

- Planområdet  
 Vurdere avgrensing til Holtanveien for etablering av gang/sykkelvei og 

adkomst 
 Vurdere avgrensing hvor deler av E6 er med før og etter avkjøring til området. 

Avklares med vegvesenet. 
 

-  Kommuneplanens arealdel sentrum  - bestemmelser 
                  -  Planstaus for området er reguleringsplan Krokdalsmyra travbane 

    -  Planen vil erstatte deler av følgende planer – Krokdalsmyra travbane 
    -  Området omfattes av reguleringsplan med annet formål  

 
3. Pågående planarbeid  

Det pågår ikke annet planarbeid i område 
4. Kart  

Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 
Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon. 

5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer: 

a. Verna vassdrag- nei 

b. Samordnet areal- og transportplanlegging- nei 

c. Styrking av barn og unges interesser- nei 

6. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 

a. Kommunenale vedtekter 

b. Kommunale retningslinjer 

c. Bestemmelser i kommuneplan 
Parkering industri/lager 0,5 – 1,0 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 
Sykkelparkering  

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  
a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.  

mailto:andrea.marthinsen@ramboll.no
mailto:eirik.lind@ramboll.no
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
mailto:gunnar.myrstad@fauske.kommune.no
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b. Varslet skal inneholde: 

 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensing. 

Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

Fauske kommune sender adresseliste 

8. Viktige utredningsbehov forplanarbeidet- foreløpig vurdering 

- Planen er ku-pliktig etter Ku -forskriften  

Vedlegg I pkt. 24  Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

- Det utarbeides planprogram hvor ingen tema blir utredet 

- Forhold som bør vurderes : 

Håndtering av overvann 

Geoteknisk stabilitet 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

Gang/ sykkelvei 

Bruk av overskuddsvarme 

Grønne tak  

 

9. Veinavn 
 Det vurderes  nytt veinavn innenfor planområde 

 
10. Kommunal tekniske anlegg 

a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og 
avløp som har betydning for tiltaket 

b. Tiltaket forutsetter ikke utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

c. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale  
 

11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid 

12. Framdrift  
a. Vurdering av framdrift 

Fremdrift vil være i hht tilsendt forslag fra Rambøll. Planoppstart 
med planprogram må skje tidlig uke 38. Må bestilles annonseplass i 
Saltenposten annonse@saltenposten.no til tirsdagsutgaven 18 
september.  
Neste års møteplan 2019 er ikke klar. Sannsynligvis er første møte i 
planutvalg og kommunestyre  i februar 2019. 
 

       Behandling av private reguleringsplanforslag 
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal    

mailto:annonse@saltenposten.no
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kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 
som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 
13. Saksbehandligsgebyr  

Krevende plan kr. 72 000 .- 
 

14. Bekreftelser  
a. Sjekkliste for planfremstilling er delt ut under forhåndskonferansen sammen 

med kommunale vedtekter og retningslinjer 
b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen  rettigheter i den senere 

saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 
endring av fremdriften av prosjektet 
 

Vedlegg: 
- Flomvannsvurdering kart 
- Uttalelser til forrige planoppstart av travbanen 
- Forrige planoppstart 
 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

  
 
 
 
 
Rambøll Norge AS Trondheim 
Postboks 9420 Torgarden 
7493 TRONDHEIM 
 
Att.: Andrea Birch-Aune Marthinsen 

Vår ref. Vår dato: 

17/06984-5 01.11.2018 
  

Deres ref. Deres dato: 

   18.09.2018 

  Vår saksbehandler: 

  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

Fauske kommune - Detaljreguleringsplan - Åsmyra Industripark - Varsel 
om oppstart av planarbeid - Uttalelse fra Avinor 

Vi viser til Deres brev av 18.09.2018 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Åsmyra Industripark i Fauske kommune. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for etablering av datalagringssenter. 
 
Planområdet ligger ca. 43,4 – 44,0 km øst for Bodø lufthavn og berører ikke 
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen. 
 
Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre tekniske systemer i området, verken på 
radionavigasjons-, kommunikasjons- eller overvåkningsanlegg. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Fauske kommune 
    

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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Rambøll Norge AS - Trondheim 

Postboks 9420 Torgarden 

7493 TRONDHEIM 

 

Andrea Birch-Aune Marthinsen 

  

   

 

 Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
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Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram - Detaljregulering Åsmyra industripark i Fauske kommune  

Vi viser til deres høringsbrev, datert 18.09.2018, for detaljregulering av Åsmyra industripark 

i Fauske kommune.  

 

Vi har tidligere den 09.03.2018 gitt et høringssvar på varsel om oppstart av planarbeid for 

områderegulering av Krokdalsmyra travbane, som omfatter ca. samme område som dette. 

Den områderegulering forutsetter vi er avsluttet ved dette nye varsel om detaljregulering. 

 

Generelt 

Statens vegvesen har som ansvar 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 plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveg (E6) og som statlig fagmyndighet.  

 

Saksopplysninger 

Tiltakshaver er Åsmyra industripark AS og Rambøll Norge AS utarbeider plandokumentene. 

 

Områdereguleringsplanen som kommune skal endre har planid 1996002 og ble godkjent 

den 07.11.1996. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av reguleringsplan for 

«Krokdalsmyra travbane», og er på ca. 255 daa. Vår eiendom gnr. 120 bnr. 1 er også berørt. 

 

Adkomsten til utbyggingsområdet er fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvestre del av 

planområdet. Eksisterende avkjørsel er medtatt i planvarselet for å sikre adkomsten til nytt 

næringsareal og plangrensen er lagt i senterlinjen på E6 
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Det vil bli lagt til rette for et forslag om gang- og sykkelforbindelse mot Fauske sentrum til 

Holtanveien i planområdets sørøst del. 

 

Hensikten med planarbeidet  

Hensikten er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane for 

å legge til rette for etablering av datalagringssenter og annen industri. Aktuelt tiltak innenfor 

begrepet «annen industri» kan være batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov).  

 

I forbindelse med varsel om planoppstart skal det med hjemmel i KU-forskriften, § 6 b), 

vedlegg I, punkt 24, være et forslag til planprogram for detaljreguleringsplaner etter plan- 

og bygningslovens (PBLs) § 12-3. Kommunen har konkludert at planarbeidet blir fanget opp 

av forskriften om konsekvensutredning og derfor foreligger det også et forslag til plan-

program i dette varslet av september 2018 i tråd med plan og bygningslovens (PBLs) § 4.1.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som er på og 

langs veien, uavhengig av hvem som eier veien. 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 være lagt til grunn for all 

planlegging, og nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.  

 

Vår vurdering av saken 

Når planforslaget kommer til høring vil vår vurdering i hovedsak være de trafikale 

konsekvenser som kan følge av tiltakene og trafikksikkerheten i området.  

 

I henhold til rammeplan for avkjørsler fra riksveger, har E6 holdningsgrad «Meget streng», 

og skal i prinsippet være avkjørselsfri utover det som blir tillatt i reguleringsplaner og 

detaljplaner etter vegloven. Vegreferansen for eksisterende avkjørsel er EV6, Hp 22, m 462.  

 

Planforslaget må også omfatte: 

 Frisiktslinjer og hensynssoner frisiktlinjer H140  

 Areal til veigrunn (gnr. 120 bnr. 1) må følge eiendomsgrensen og være regulert med 

formålet «Annen veigrunn» 

 Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være i henhold til håndbøkene N100 og V121  

 Planleggingen må legge til grunn dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens funksjon, 

trafikkmengden og geometriske krav i både horisontalt og vertikalt plan 

 Kommunen må sette rekkefølgekrav om at eksisterende avkjørsel må være dimensjonert 

i henhold til N100 og V121 før byggearbeidene for de planlagte tiltak blir startet opp 

 

Vi kommenterer også at dette planområde grenser nært opp til en eldre reguleringsplan for 

«Vegkryss for ny E6 nord for Fauske sentrum», planid 1993001, fra juni 1993. 

 

Konsekvensutredning 

Fastsatt planprogram for konsekvensutredningen skal være i samsvar med PBLs § 4-1. 

Planprogrammer skal redegjøre for frister og opplegg for medvirkning i planprosessen.  
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I forslag til planprogram, kapittel 5.2, oppsummering, er det beskrevet at det er ikke noen 

åpenbare temaer som krever konsekvensutredning.  

I de ti forskjellige temaer fremgår det at alle vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. Vi 

mener da at en trafikkanalyse for planområdet må være et tema som vil bli grundig utredet i 

planbeskrivelsen, spesielt ut i fra den nasjonale veien E6 og adkomstveien til formålene.  

Vi har ikke inngående kjennskap til virksomheter vedrørende datalagring etc., men 

adkomsten og trafikkforholdene må i planprosessen uansett bli vurdert uavhengig av 

nåværende formål som travbane og campingplass. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen ønsker et nært samarbeid og medvirkning i denne plansak ut i fra at del av 

E6 ligger innenfor avsatt planområde, se også PBLs §§ 1.4 og 3.2. 

I tidsplan for utarbeidelse av planforslaget bør det være mulig å avsett tid til en 

gjennomgang av planforslaget med oss, før det blir fremlagt til førstegangsbehandling i 

planutvalget og offentlig ettersyn.  

 

På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og vi ser frem til å motta et planforslag for 

videre behandling, der det kan fremkomme andre merknader i den videre planprosessen. 

  

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

 

Med hilsen 

 

John Alvin Mardal 

Fagkoordinator Dagfinn Stavdal 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE 

 



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Trondheim 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  23.10.2018 
Vår ref:  18/03452-2 
Deres ref:      

 

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig etteryn 
av planprogram for reguleringsplan for Åsmyra Industripark i 
Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 18. september 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med registrerte 
forekomster av mineralske ressurser eller masseuttak. DMF har derfor ingen 
merknader til varslet om oppstart. 
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Åshild Grønlien Østmoe 
 

seniorrådgiver 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Mottakere: 

Rambøll Norge AS Trondheim Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi  ti l:  

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 

 
 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Rambøll Norge AS Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7493 TRONDHEIM

Dato: 25.10.2018
Saksref: 201808733-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Fauske kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram -
Åsmyra Industripark

Det vises til brev datert 18.9.2018. Det er fremgår av oppstartsvarselet at planen skal legge til rette
for etablering av datalagringssenter.

Planområdet er 255 daa stortog ligger omtrent 1 kilometer unna jernbanen. Det skal nedbygges et
større myrområde i forbindelse med planen. Som en konsekvens av dette vil myrområdet miste sin
naturlig fordrøyende funksjon. Selv om jernbanen ligger forholdsvis langt unna er vår bekymring at
overvann fra utbyggingsområdet kan påføre våre drenssystem/jernbanen skader når det blir store
nedbørsmengder. Ny arealbruk måikke slipper mer overvann/flomtopper mot våre anlegg. Det er
viktig at det lages en drensplan som viser hvordan overvannet skal håndteres i henhold til plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK 17 kapittel 7 med tilhørende veiledning.

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontak

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Rambøll Norge AS Trondheim
Kopi:
Fauske kommune
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Rambøll Norge AS - Trondheim 

Postboks 9420 Sluppen 

7018 TRONDHEIM 

 

Andrea Birch-Aune Marthinsen 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Åsmyra 

industripark - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 18.09.2018. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av varslet planområde av 

tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye 

tiltak på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan 

være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 

04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede planområde, men vi gjør likevel 

oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er 

vurdert og tatt hensyn til. 

NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, beskriver hvordan fare for kvikkleireskred bør 

utredes på reguleringsplannivå. Veilederen finnes på NVEs hjemmeside https://www.nve.no/flaum-og-

skred/arealplanlegging/.  

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

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

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

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

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

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

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil 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. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

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

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rX@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Innspill til reguleringsplan med planprogram for Åsmyra 
industripark - Fauske kommune  
 
Det går fram av oversendelsen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
etablering av datalagringssenter. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av 
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane.  
 
Fauske kommune har vurdert planen som utredningspliktig, fordi det gjelder regulering for 
næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000 m2. Dette er i samsvar med § 6 bokstav b i 
gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, jf. forskriftens vedlegg I pkt 24. 
 
PLANFAGLIGE FORHOLD 
Ifølge planbeskrivelsen arbeides det med planer for etablering av datasenterindustri. Det går 
imidlertid fram at det ikke er avklart hva slags bygningsmasse som skal etableres, utover at 
«kontainerløsning», «hangarløsning» og «større industribygg» er nevnt. I tillegg går det fram 
at også «annen industri», som f.eks. lokalisering av anlegg for batteriproduksjon, kan være 
aktuelt.  
 
I og med at ulike former for industri og ulike former for utforminger av bygg vil kunne ha 
forskjellige virkninger for miljø og samfunn, kan det stilles spørsmål ved om grunnlaget for 
utarbeiding av konsekvensutredning som grunnlag for vedtak av detaljregulering her er til 
stede. Et datasenter vil f.eks., etter det vi kjenner til, ha et annet strømforbruk og generere 
mere støy enn mange andre former for industri. Størrelse og utforming av bygninger vil 
videre også kunne ha innvirkning på bl.a. områdets funksjon som flyttlei for rein, jf. nedenfor. 
 
Slik vi ser det bør kommunen derfor nøye vurdere å avvente videre detaljregulering til det er 
nærmere avklart hva det her skal reguleres for. Alternativt bør det, for hvert enkelt 
utredningstema, gjennomføres analyser som viser konsekvensene av de alternative formene 
for industri det kan være aktuelt å etablere her. 
 
Tidligere prosess 
Fauske kommune sendte 09.02.2018 varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering 
av Krokdalsmyra travbane. Denne reguleringen gjaldt også etablering av et anlegg for 
datalagring. Deler av planområdet omfattet det arealet som det nå er varslet oppstart av 
regulering for (Åsmyra Industripark). Det er uheldig at oppstartsvarselet ikke viser til tidligere 
prosess i saken eller de innspill som kom i forbindelse med oppstartsvarselet for 
områdereguleringen i februar.  

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A76
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Fylkesmannen sendte innspill til oppstart av områderegulering for Krokdalsmyra travbane til 
Fauske kommune 19.03.2018. Vi ber om at dette innspillet blir tatt med i det videre arbeidet 
med reguleringsplan for Åsmyra Industripark. Innspillet følger som vedlegg til dette brevet.  
 
I tillegg har vi de merknadene som følger under. 
 
Konsekvensutredning 
Fylkesmannen støtter kommunens vurdering om at en reguleringsplan for et slikt tiltak vil 
medføre utredningsplikt i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger 
Planområdet er på ca. 255,5 daa, og det er sannsynlig at datasenteret vil overstige grensen 
på 15 daa bruksareal som gir utredningsplikt for næringsbygg, jf. ovenfor. 
 
Ifølge planprogrammet er det ikke noen åpenbare temaer som krever konsekvensutredning, 
fordi området er regulert tidligere, og flere temaer kan vurderes som avklart gjennom tidligere 
planfaser. Et datasenter kan imidlertid gi andre konsekvenser enn de formålene som ligger i 
dagens regulering, med blant annet travbane, campingplass og parkering. I tillegg kommer at  

 tidligere reguleringer i området ikke er behandlet i henhold til forskriftens krav til 
kunnskapsgrunnlag, jf. kravet som er gitt i forskriftens § 17 til bruk av anerkjent 
metodikk og kompetanse, og  

 det her foreligger klare utredningsbehov, både av hensyn til reindriftsinteressene og 
for å klargjøre og, om mulig, avbøte konsekvensene i form av blant annet 
klimagassutslipp og indirekte følger av det store forbruket av strøm et datasenter vil 
medføre. 

 
Vi forventer derfor at kommunen foretar en tilfredsstillende og tilstrekkelig vurdering av om 
blant annet de temaene som blir spilt inn nedenfor er beslutningsrelevante og hører med i 
utredningsprogrammet, og at det eventuelt begrunnes særskilt dersom det vi har pekt på ikke 
blir fulgt opp her, jf. forskriftens § 16. 
 
REINDRIFTSFAGLIGE INNSPILL 
Planområdet omfatter deler av Duokta reinbeitedistrikt. Slik planprogrammer lister opp, er 
arealet angitt som høstvinter- og vinterbeiter i reindriftas arealbrukskart. Det er også kartlagt 
ei flyttlei for rein nord for planområdet. Denne kobler beiteområder lenger vest i distriktet med 
beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet gjennom 
reindriftsloven, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Informasjonen 
i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende.  
 
Det er begrenset hvor man kan flytte med rein på Fauskeeidet, som følge av blant annet 
bebyggelse, infrastruktur og massetak. Flyttleia er i reindriftskartet tegnet tvers over 
massetaket nord for planområdet, og det er usikkert om dette er den flyttetraseen som faktisk 
brukes ved flytting gjennom området. Som en del av den videre planprosessen er det 
nødvendig å avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er praktisk mulig å flytte med rein. 
Denne avklaringen bør skje i samarbeid med reinbeitedistriktet.  
  

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A717
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A716
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff0f89dfcf2c4a4bb6adb7c96e7f88d8
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Konsekvensutredning 
Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for flytteleia enn de formålene som ligger i 
gjeldende regulering. Tiltaket kan få konsekvenser ut over det fysiske arealbeslaget, og ut 
over selve planområdets avgrensninger. Et større næringsbygg på flere etasjer vil også være 
et ruvende element i området på en helt annen måte enn de tiltak som ligger i dagens 
regulering. 
 
Konsekvensene av tiltaket for bruken av flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen. 
Her er det viktig at det er den faktiske flyttleia, hvor det er praktisk mulig å flytte med rein, 
som danner utgangspunkt for utredningen. Utredningen må avklare om tiltaket kan hindre 
muligheten for å flytte med rein i området. Dette inkluderer både om bygg og andre tiltak vil 
utgjøre fysiske hindringer for flyttingen, og om økt aktivitet og forstyrrelser vil gjøre at reinen 
snur og ikke vil passere området under flytting (unnvikelseseffekter). Her inngår også om et 
stort bygg kan gi negative visuelle fjernvirkninger for flyttleia.  
 
Støy har blitt fremholdt som en potensiell utfordring ved etablering av slike datasentre. 
Støyen vil trolig påvirke et større areal enn selve planområdet. Støy og forstyrrelser fra et 
næringsbygg vil være konstant, i motsetning til en travbane, hvor aktiviteten er avgrenset til 
tidsavgrensede arrangementer og treninger. Støyen kan påvirke flyttleia negativ, både på 
kort og lengre avstand fra planområdet. 
 
Følgende punkter må være en del av konsekvensutredningen for tema reindrift: 

- Konsekvenser av det fysiske tiltaket for bruken av flyttleia, inkludert om tiltaket hindrer 
muligheten for å flytte med rein og mulige fjernvirkninger og unnvikelseseffekter.  

- Konsekvenser av økt aktivitet og forstyrrelser for bruken av flyttleia, inkludert støy fra 
datasenteret. 

- Samlede virkninger av planer og tiltak langs flyttleiene på Fauskeeidet. 
- Muligheter for avbøtende tiltak. 

 
Medvirkning 
Vi anbefaler direkte kontakt med reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 
Dette gir tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer 
for alle parter. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for 
konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. Dette inkluderer hvor det i praksis er mulig å flytte med rein på Fauskeeidet. 
 
KLIMA- OG MILJØFAGLIG INNSPILL 
Som utgangspunkt viser vi til det vedlagte innspillet herfra til planprogram for 
områdereguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm. Det går fram av forslaget til 
planprogram at hensynet til forurensning i grunnen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Vi har for øvrig følgende innspill til planprogrammet: 
 
Friluftsliv / barn- og unges oppvekstmiljø 
I planprogrammet er disse områdene omtalt. Det går fram at det ikke er registrert særskilte 
friluftslivsverdier eller områder som har særskilte funksjoner for barn og unge her.  
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Selv om dette kan være tilfelle nå, vil det kunne ha betydning at det legges til rette for ferdsel 
i form av grønne korridorer gjennom området. Dette kan med fordel skje i tilknytning til 
gjenværende vassdrag i området. Planbeskrivelsen bør klargjøre mulig framtidig behov og 
potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom området, inkludert potensiell bruk av barn og 
unge.  
 
Klimagassutslipp 
Som det går fram av vedlagte innspill til reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm vil 
utgraving eller drenering av myr medføre betydelige utslipp av klimagassene CO2 og 
lystgass. Lokalisering av utbyggingstiltak bør derfor skje slik at myr- og våtmarksområdene 
her i størst mulig grad beholdes intakte. Så langt som mulig bør det videre gjennomføres 
avbøtende tiltak og, om mulig, tiltak som kan kompensere for dette. 
 
I planprogrammet bør det derfor, slik vi ser det, stilles krav om følgende: 

 Det skal gjennomføres beregning av utslipp av klimagasser som følge av alternative 
former for utbygging / ytterligere drenering av myr i området. 

 Mulig avbøtende eller kompenserende tiltak skal utredes. Dette kan bl.a. være å 
o deponere utgravde myrmasser under vannspeil (om det er praktisk mulig), 
o restaurere tilliggende våtmarksområder / våtmarksområdet vest i planområdet 

ved å lukke eksisterende grøfter og dreneringsrør  
o restaurere andre myrområder, etter nærmere avtale med grunneier. 

(restaurering av myr pågår p.t. i områder som er vernet etter naturvernloven, 
blant annet i Åholmen naturreservat - jf. Facebook-siden til 
miljøvernavdelingen). 

 
Energibruk 
I og med at det ikke er avklart hva som kommer her, er også energibehovet usikkert. 
Konsekvensene av alternative former for utbygging bør derfor utredes og klargjøres, 
sammen med mulig avbøtende tiltak.  
 
Planprogrammet bør derfor, slik vi ser det, inneholde følgende krav: 

 Energibehovet ved ulike former for utbygging, som f.eks. datalagringssenter, skal 
klargjøres. 

 Sekundære konsekvenser, som mulig svikt i energiforsyningen til lokale forbrukere og 
økt behov for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging skal utredes. 

 Avbøtende tiltak skal utredes, som 
o mulig reduksjon i energibehovet ved bruk av solcellepaneler på taket. 
o forsyning av tilliggende områder med fjernvarme, produsert av 

overskuddsvarme fra virksomheten (noe avhengig av hva som etableres her). 
 
Vassdrag 
Det går to vassdrag gjennom området, Leirelva og Farvikbekken. Som det går fram av 
«VannNett» er dette kalkrike mindre vassdrag som er noe preget av diffus avrenning (jf. 
omtale av Leirelva 1 og Leirelva 2, samt av Farvikbekken). Som det også går fram er det 
nødvendig med nye tiltak for at Leirelva skal oppnå klassifiseringen «God miljøtilstand» (se 
under «Miljømål»), mens Farvikelva står i «Risikoklasse» basert på mer skjønnsmessige 
vurderinger. 
 

https://www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno/?modal=suggested_action&notif_id=1540897155143864&notif_t=page_fan_growth_drop
https://www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno/?modal=suggested_action&notif_id=1540897155143864&notif_t=page_fan_growth_drop
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-112-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-112-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-3-R
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Det vil derfor være svært viktig at miljøtilstanden her ikke forringes ytterligere, verken i form 
av avrenning tilknyttet framtidig anleggsvirksomhet eller økt overflateavrenning fra området. 
Av hensyn til dette, og av hensyn til naturmiljø, friluftslivsinteresser og landskapsverdi, vil det 
være vesentlig at opprettholdes et tilfredsstillende belte av kantvegetasjon langs disse 
vassdragene, og også at de ikke lukkes ytterligere. Lukking vil for øvrig også kunne medføre 
økt risiko for oversvømmelse lenger ned i disse systemene. 
 
AVSLUTNING 
Konsekvensutredningene som gjennomføres vil, sammen med forslag til avbøtende tiltak, ha 
vesentlig betydning for videre utvikling av planen.  
 
I den grad planen utvikles videre som en områdereguleringsplan, vil behovet for detaljerte 
alternative utredninger avta. Dette vil i tilfelle kunne avventes til det er nærmere avklart hva 
slags virksomhet(er) som vil etablere seg, hvordan disse skal utformes og hva slags 
konsekvenser denne / disse kan få (jf. anbefalingen om bruk av formen områderegulering 
med krav om detaljregulering innledningsvis). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Svein Einar Stuen 
 seniorrådgiver 
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Innspill ved oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark - Fauske kommune   

Saken gjelder reguleringsarbeid for å legge til rette for etablering av datalagringssenter. Plan-

arbeidet medfører endring av deler av reguleringsplanen for Krokdalsmyra travbane (1996). 

Planområdet på 255 daa ligger innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Fauske 

sentrum (2018) med bestemmelser om at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde. 

 

Travbanen er ikke i bruk, og øvrige områder som er regulert til parkering, camping og 

forretning/kontor er ikke utbygd. Nytt reguleringsformål blir foruten industri adkomstveg og 

gang/sykkelveg. Det skal tillates lette konstruksjoner med maksimalt 3 etasjer, enten i form av 

industrihall, hangarløsning eller konteinere.  

 

Kommunen har gjort den vurdering av planene utløser krav om konsekvensutredning og viser til § 

6, bokstav b og Vedlegg I, pkt. 24 i forskrift om konsekvensutredninger (næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 

15 000 m2). Forslag til planprogram er dermed utarbeidet. 

 

Fylkeskommunen beklager at dette innspillet kommer noe etter oppsatt frist. 

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til 

oppstart og uttalelse til planprogram: 

 

Forholdet til regionale interesser 

Nordland fylkeskommune varsler at tiltaket kan komme i strid med vesentlige regionale interesser 

knyttet til kulturminner, jf. vår kulturminnefaglige vurdering. 

 

Vi viser videre til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken 

i perioden, jf. kap. 8.4. Næringsutvikling, som bl.a. sier: 

 

b) Arealplanleggingen skal sikre vekst og utviklingsmuligheter for byer og tettsteder med 

hensyn til tilgang på tomter til næringsliv og boligbygging. 

 

g) Arealplanleggingen skal legge til rette for videreutvikling og nyetableringer av 

kraftintensiv industri. 

 

I kap. 8.6 Klima og klimatilpasning heter det bl.a: 
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e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et 

gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  

 

Planfaglig 

Planprogrammet 

Med henvisning til Regjeringens datasenterstrategi sier foreløpig planprogram at omreguleringen 

skal legge til rette for etablering av et datasenter samt annen industri. Planprogrammet nevner her 

batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov) uten at dette vurderes nærmere. I 

oppstartsmeldingen nevnes kun datalagringssenter. Videre arbeid med planene bør derfor klargjøre 

hva slags industri det evt. siktes til, og om det er en industrietablering som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

Selv om kommunen vurderer planen som utredningspliktig, går det frem av oversendelsen at ingen 

tema skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger, men kun behandles i planbeskrivelsen. 

Dette er blant annet begrunnet i at området tidligere er regulert, og flere tema vurderes som avklart 

gjennom tidligere planprosesser. 

 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1996, og legger opp til helt andre formål enn det som nå er aktuelt. 

Planforslaget er heller ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og kan derfor heller ikke vurderes 

som tilstrekkelig utredet i kommuneplanprosessen. Vi viser her til veiledning til forskrift om 

konsekvensutredninger hvor det blant annet går frem at unntak fra konsekvensutredning kun gjelder 

der «det konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfølger kravene til 

konsekvensutredning på tiltaksnivå». På bakgrunn av dette mener Nordland fylkeskommune at 

vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning ikke er tilstrekkelig begrunnet.  

 

Nordland fylkeskommune viser til KU-forskriftens § 21 (oversikt over faktorer som kan bli påvirket 

og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn). Listen er ikke uttømmende, men de 

tema som er nevnt skal vurderes utredet. Dersom noen av temaene som er opplistet i § 21 vurderes å 

ikke være beslutningsrelevante, kan disse utelates fra utredningen. Da skal begrunnelsen for dette 

fremgå av planprogrammet. Nordland fylkeskommune ser at alle tema i listen ikke er omtalt eller 

vurdert i forslaget til planprogram. Vi ber om at temaene i forskriften § 21 inkluderes i 

planprogrammet, eller at kommunen begrunner hvorfor disse ikke er beslutningsrelevante for 

arealplanen. 

 

Foreløpig planprogram inneholder en kort vurdering av i alt 10 temaer som skal omtales i 

planbeskrivelsen. Noen av temaene kommenteres i det følgende: 

 

 Store deler av området består av myr og inngrep i myr fører til økt utslipp av CO2. Det skal 

ifølge foreløpig planprogram utarbeides et CO2-regnskap. Her vises det også til at det er 

gjennomført KU i forbindelse med tidligere planer. Vi viser også her til Fylkesplanene kap. 

8.6 Klima og klimatilpasning, som inneholder følgende strategi:   

 

Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 

klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima. 

 

Da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1996, var utslipp av CO2 som følge av inngrep i 

myr ikke et aktuelt utredningstema. Vi kan heller ikke se at dette er vurdert spesifikt i den 

nye kommunedelplanen. Videre utredning og ferdig plan må derfor inneholde vurderinger 

av hvordan utslippene av klimagasser som følge av tiltaket kan reduseres mest mulig. 
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 Et datasenter krever svært store mengder elektrisk kraft. Et viktig utredningstema for 

utvikling av prosjektet blir derfor å klarlegge at nødvendige kraftmengder faktisk er 

tilgjengelige. I referatet fra oppstartsmøtet heter det i kap. 8 om utredningstemaer, at også 

bruk av overskuddsvarme og evt. grønne tak bør vurderes. Disse temaene er ikke tatt med i 

planprogrammets liste over tiltak som skal utredes. Fylkeskommunen ber om at spesielt 

disponering av evt. overskuddsvarme fra et slikt anlegg blir vurdert. Vi viser her til Fauske 

kommunes klimaplan som i kap. 4.4.5 sier:  

Ved all kommunal saksbehandling skal klima- og energispørsmål vurderes. 

 

 Videre heter det at nærhet til en nedlagt kommunal fylling og et område benyttet til 

biloppstillings-plass gir grunn til å tro at det er forurensing i området. Det er her viktig at 

tilgjengelig kunnskapsgrunnlag gjennomgås nøye og evt. suppleres med nye 

grunnundersøkelser. 

 

Høring og medvirkning 

Når reguleringsplanen er utarbeidet sendes det komplette planforslaget på høring somtidig som det 

legges ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vil her bemerke at det med fordel kan avvikles et 

åpent informasjonsmøte om planene, spesielt siden et datasenter som dette er et helt nytt 

industrikonsept i området.  

 

Referat fra oppstartsmøtet fulgte ikke saken, men er ettersendt på forespørsel. Vi ber om at referatet 

fra oppstartsmøtet legges ved oppstartsmeldingen i alle senere saker, siden det gir fylkeskommunen 

et bedre grunnlag for å vurdere planene.  

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 

av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 

Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

• 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. 

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

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

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

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

sikrer god vannkvalitet. 

 

Kulturminnefaglig 
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Planen berører den tysk jernbanen som ble bygd med sovjetiske krigsfanger som slavearbeidskraft 

1943-45. Som det framgår av vedlagte flybilde, ligger den planlagte jernbanestasjonen – Bahnhof 

Fauske – innenfor planområdet. Den bevarte delen av jernbanetraséen over Fauskemyrene er et 

viktig krigsminne og har internasjonal interesse. Riksantikvarens Prosjekt Nordlandsbanen. 

Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig er en del av det norsk-

russiske miljøvernsamarbeidet. Dette norsk-russiske samarbeidsprosjektet vil i den kommende 

prosjektperioden fokusere på infrastruktur som ble bygd av krigsfangene. Jernbaneanlegget over 

Fauskemyrene er interessant i denne sammenhengen. Nordlandsmuseet er i ferd med å tilrettelegge 

krigsfangeleiren ved Åseng (Petterslager), en knapp kilometer lengre nord. Det var fanger fra 

denne leiren som bygde jernbane over Fauskemyrene. 

 

Nordland fylkeskommune viser til de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland, kap. 

8.3 «Naturressurser, kulturminner og landskap», pkt. f): 

 

Kulturminner og –miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 

kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 

næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

 

Som regional kulturminnemyndighet vil Nordland fylkeskommune sterkt anbefale at den vestligste 

delen av planområdet for Åsmyra industripark reguleres til grøntområde med hensynsone H570. 

Slik kan den delen av jernbaneanlegget som ligger innenfor planområdet, sikres for framtidige 

generasjoner.  

 

Med begrunnelse i det overfor nevnte varsler Nordland fylkeskommune at tiltaket kan komme i 

strid med vesentlige regionale interesser knyttet til kulturminner.  

 

Det vises også til kulturminnefaglig innspill fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Rambøll Norge AS Avd 

Trondheim 
7493 TRONDHEIM       
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Kopi til:    

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Martinus Hauglid    

Nordlandsmuseet Prinsensgate 116 8005 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

Vedlegg: DokID 

Fauske FlyfoteSaltdalenSkann_20141017_074144 1113760 
 



 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

  
 
 
Rambøll 
Kobbes gate 2 
Pb. 9420 Torgarden 
7493 TRONDHEIM 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

18/4546 - 2 18/25482  27.09.2018  

 

Uttalelse vedrørende oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark, 

Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 18.09.2018. 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle 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 Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 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 minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 
kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, 
gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig 
som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Elin Rose Myrvoll Sidsel Bakke 
fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Rambøll Kobbes gate 2 7493 TRONDHEIM 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

mailto:samediggi@samediggi.no
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Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt 22. februar 2019. Vi viser også til varsel om 
oppstart for områderegulering av Stormyra mottatt 28. februar 2019 og avtale om utsatt frist for vår 
uttalelse til 13. april 2019. 
 
Hensikten med planen er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 
travbane (vedtatt 7. november 1996), for å legge til rette for etablering av et datalagringssenter og 
annen industri, med tilhørende samferdselsanlegg, infrastruktur og grønnstruktur (pbl § 12-5 nr.1, 2 
og 3). Som et avbøtende tiltak har kommunen satt i gang en områderegulering på Stormyra, hvor 
næringsområdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske sentrum tilbakeføres til 
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5). 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne planen 
foreligger det kun innsigelse fra Fylkesmannen. 
 

Innsigelse 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske.  
 
Innsigelsen blir fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd 
med kommunens intensjoner, gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-, 
natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas 
flyttlei. 
 
Forslag til løsning 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, slik at det 
omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra, samt nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal vest for E6 og nord mot vei nr. 537 (se figur 1). Videre 
må alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-
formål, i tråd med kommunens intensjoner, jf. vedtak i plan- og utviklingsutvalget 19. februar 2019 
sak 14/19. Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være avklart, og krav om 
gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 1. Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Åsmyra og Stormyra. Alt areal ut 
over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5), i tråd med 
kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene BN01, BN02 og BOP08 vest for E6. 
 
Løsningen vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med 
reguleringen til industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med 
forutsigbarhet for berørte parter og juridisk binding av avbøtende tiltak. 
 
Det er i tillegg sterkt ønskelig at det stilles krav om detaljreguleringsplan for Åsmyra, slik at det blir 
mulig å avgrense tiltakene til det som er strengt nødvendig ut fra et klargjort utbyggingsbehov. 
 
Vurdering og begrunnelse 
Dagens situasjon 
Arealene på Åsmyra og Stormyra, vest for E6, bærer i dag preg av lite utbygging. Det består av 
myrområder og en travbane uten særlige fysiske hindringer. Flyttleia som krysser Stormyra og 
Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting mellom østlige og vestlige deler av 
distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå utfordringer på grunn av høy 
vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, og er godt egna for å flytte 
med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig oppsamlingsområde for rein 
som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og reineierne har mulighet til å 
få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan trekke mot jernbanen 
med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil etablering av industri 
på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.  
 
Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til Rambøll, i 
gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering / utgraving av myrområdet som fører 
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til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO2-ekvivalenter, 
noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år.  
 
Gjeldende reguleringer på Fauskemyra åpner for betydelig nedbygging av myrområder og på 
arealene hvor det er mulig å flytte med rein. I kommunedelplan for Fauske sentrum (vedtatt 22. 
mars 2018) er store deler av Stormyra avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08). 
Reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane åpner også for ytterligere utbygging i tilknytning til 
travbanen, og i områder avsatt til næringsformål og campingformål. Dette gir en uforutsigbar 
situasjon for flyttleia i området, og kan ved realisering føre til at flyttleia blir stengt. Realisering av 
gjeldende reguleringer vil i tillegg medføre store utslipp av klimagasser som følge av nedbryting 
/omdanning av myr. Disse utslippene vil komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt 
utbygging i reguleringsforslaget for Åsmyra.  
 
Vurdering av reguleringsforslag med avbøtende tiltak 
Fylkesmannen mener at kommunens forslag om å regulere Åsmyra til industriformål, samt å 
tilbakeføre byggeområdene på Stormyra til LNFR-formål, vil gi større forutsigbarhet for 
reindriftsinteressene i området enn dagens situasjon, hvor store arealer er regulert til bebyggelse og 
anlegg.  Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å 
flytte gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig 
å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset 
areal eller terrengformasjon. I tillegg til å tilbakeføre byggeområdene BN01, BN02 og BOP02 til LNFR-
formål, må kommunen avklare om det er behov for andre avbøtende tiltak for flyttleia. Dette kan 
være ledegjerder mot passering av E6, flyttebru over Farvikbekken, vegetasjonsskjermer eller annen 
skjerming langs østsiden av industriparken eller andre tiltak som er nødvendig for å sikre flyttleias 
funksjon. 
 
En tilbakeføring av byggeområdene på Stormyra kan også betraktes som et avbøtende tiltak for de 
inngrepene i myr som planforslaget vil medføre. Dette forutsetter at byggeområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen faktisk ville blitt bygd ut. Som påpekt i utredningen fra Rambøll er det imidlertid 
også vesentlig at inngrepene på Åsmyra reduseres så langt som mulig. Etter det vi kan se, bør det 
være mulig å lokalisere et datasenter ved at bare deler av området tas i bruk.  Det er relativt store 
flater som skal asfalteres, og alternative utbyggingsformer er ikke avklart. Det fremstår også som 
sannsynlig at en eventuell utbygging vil komme i etapper, og at kommunen derfor bør vurdere å 
dele opp planområdet og stille krav om utbyggingsrekkefølge. 
 
For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 % 
BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk. 
 
Juridisk binding av avbøtende tiltak 
Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen 
stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene 
i kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig-
/privat tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med 
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra 
kommunen. 
 
Kommunens vedtak om reguleringsplan for Åsmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak 
om tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor 
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avgjørende at de to planene blir juridisk bindende samtidig. Dette løses best ved å varsle ny oppstart 
for et utvidet reguleringsplanområde (jf. figur 1), med påfølgende høring og vedtak om regulering for 
hele reguleringsplanområdet. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og bestemmelser om 
andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Åsmyra blir regulert til 
industriformål. 
 

Videre saksgang 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling». 
 
Vi vet at kommunen har avtalt en befaring med reinbeitedistriktet i starten av mai, blant annet for å 
avklare behovene for avbøtende tiltak for flyttleia. Vi ber om å få oversendt referat fra befaringen. 
 
Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til 
utbyggingsformål på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det 
videre planarbeidet så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6. 
Dette kan gjøres ved å stille krav om detaljreguleringsplan, høy utnyttingsgrad og 
utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For eventuelt å legge til rette for oppstart vil 
det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et avgrenset første byggetrinn. 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
fylkesmann 

  
 
John Kosmo 
landbruks- og reindriftsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall    
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Uttalelse angående kulturminner under vann: Planforslag til høring - 
Åsmyra Industripark 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Vi kan 

ikke se at vi har mottatt melding om oppstart for reguleringsarbeid. 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 datalagringssenter, samt annen industri. Det kan forventes 

eventuelle tiltak i stående vann / våtmark i myret innenfor plangrensen. Vi vurdere sannsynligheten for konflikt 

med eventuelle kulturminner under vann i området som liten og har derfor 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 
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Fauske kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag for Åsmyra Industripark

Vi viser til brev datert 25.02.2019 vedrørende ovennevnte.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet, deriblant
datalagringssenter. Planområdet ligger ca. 900 meter oppstrøms for Nordlandsbanen og Fauske
stasjon.

Planområdet er lokalisert på en myr, og utbygging vil føre til drenering av myra og endret
avrenningsmønster. Endret overflateavrenning mot jernbanen eller jernbanens dreneringssystemer
kan medføre skader på jernbaneinfrastrukturen. Det er derfor viktig at det sikres at tiltaket ikke
fører til at det tilføres økt overvann motjernbanens anlegg. Planen beskriver håndtering av
overvann, og bestemmelsene angir at valgt løsning ikke skal øke belastningen på dagens
overvannsnett nedstrøms planområdet. Vi anser derfor hensynet til jernbanens anlegg og
dreneringssystemer som ivaretatt, og har ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark 
- Fauske 

Vi viser til deres brev mottatt hos oss 2. mai 2019 om en mulig løsning for Fylkesmannens innsigelse 
til reguleringsplan for Åsmyra industripark. 
 
Kommunen ønsker å løse innsigelsen ved å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra 
og detaljregulering for Åsmyra industripark samtidig. Det betyr at kommunen legger Stormyra-
planen ut til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling. Stormyra tas først 
til behandling og vedtas før Åsmyra sluttbehandles. 
 
Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk 
binding av de avbøtende tiltakene, i tråd med Fylkesmannens forslag til løsning av innsigelsen. Vi er 
derfor enig at dette kan være en akseptabel løsning som et alternativ til vårt forslag om å slå 
sammen planområdene til en felles reguleringsplan.  
 
Om innsigelsen vil være løst etter vedtak av de to planene avhenger imidlertid av at innholdet i 
Stormyra-planen som vedtas er i tråd med det som er skissert i kommunens oversendelser til de to 
planene og i Fylkesmannens forslag til løsning. Det innebærer at alt areal i Stormyra-planen blir 
tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt bebyggelse. Hvis kommunen gjennom befaringen 
med Duokta reinbeitedistrikt har avklart ytterligere behov for avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei, 
må krav om gjennomføring av aktuelle tiltak være tatt med i reguleringsbestemmelsene til 
henholdsvis Stormyra og Åsmyra. Det må også avklares om de nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal mot vei nr. 537 nord for planavgrensningen til Stormyra-
planen, må inkluderes i en av reguleringsplanene for å sikre de avbøtende tiltakene for flyttleia. 
 
 
Med hilsen 
 
Magne Totland (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Mildrid Elvik Svoen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent



 

 

 

 

  

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 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Renee Normann 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 18/203759-4 19/2878 25.03.2019 

     

      

Uttalelse - forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, Fauske 

kommune  

Vi viser til brev, datert 22. februar 2019.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i 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 i denne plansaken som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planområdet ligger langs E6, nord av Fauske sentrum. I gjeldende reguleringsplan er området 

regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering, kjøreveg, forretning/kontor og 

friluftsområde. 

 

I sakspapirene står det at hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende 

reguleringsplan for travbane, og legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt 

annen industri. 

 

Adkomsten til planområdet er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6.  

 

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. 
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Vår vurdering av planforslaget og konklusjon  

Vi har gått i gjennom planforslaget, og vi har ikke innspill og kommentarer til det, men 

forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen. 

 

 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mardal        Sesselja Jonsdottir 

Fagkoordinator        Rådgiver 
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Uttalelse ved offentlig ettersyn - Åsmyra Industripark - Fauske kommune   

Saken gjelder detaljregulering for å legge til rette for etablering av datalagringssenter samt annen 

industri. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg med 

arealer for kontor, parkering, veger, m.m. og friluftsområde. Fylkeskommunen ga innspill til 

planene i brev av 31. oktober 2018. 

 

Vi beklager at denne uttalelsen kommer noe etter oppsatt frist. 

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Forholdet til regionale interesser 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går 

fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen 

vil likevel bemerke følgende: 

 

Planfaglig 

Saken er lagt ut til offentlig høring som detaljregulering. Plankartet sier imidlertid svært lite om 

hvordan området skal utformes, hvilke bygninger som tenkes plassert hvor, parkeringsarealer, veier, 

osv. Slik sett framstår planen mer som en områderegulering.  

 

Vi er innforstått med at svært lite er avklart i retning av fysisk utforming for området, men vil 

framheve at det er utfordrende og se konsekvensene av tiltaket i et regionalt perspektiv. I det videre 

arbeidet blir det viktig med gode prosesser rundt byggesak i kommunen for å følge opp planens 

intensjoner.  

 

Klimagassutslipp 

Planområdet består nesten utelukkende av myrjord med en gjennomsnittlig dybde på 1,25 meter. 

Fysiske inngrep i myrjord, som f.eks. gravearbeider, vil føre til økte utslipp av karbondioksid og 

lystgass mens utslippet av metan reduseres. I planarbeidet er det gjort forsøk på å tallfeste utslippet 

av karbondioksid. Beregningene er i stor grad basert på referanseverdier, slik at sikkerheten i tallene 

er begrenset. Det er likevel grunn til å anta at oppgraving og fjerning av myrmasser i det omfang 

som planene legger opp til, vil føre til relativt store utslipp av karbondioksid sammenlignet med 

dagens nivå. Utfra de få undersøkelsene som foreligger, er det derimot grunn til å anta, at økt 

utslipp av lystgass og redusert utslipp av metan vil ha en tilnærmet 0-virkning på utslippet av 

klimagasser.  

 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15182&FilId=20596
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I planbeskrivelsen og i planbestemmelsene pkt. 7.5.1 vises det til at oppgravd myrmasse fra 

planområdet kan brukes til restaurering av myrer i nærområdet og slik redusere det totale utslippet 

av klimagasser. I samme punkt i bestemmelsene stilles det krav om at plan for masseskifting skal 

inngå i en evt. byggesøknad. Vi ber kommunen følge opp dette punktet når anleggsarbeidet en gang 

tar til. Om kravet skal ha noen mening, må det foreligge et reelt behov for restaurering av myrer i 

nærområdet. Det må da også inngå en vurdering av hvordan en slik restaurering (bl.a. gjenfylling av 

grøfter og kanaler), kan utføres uten å påføre miljøet store skader av transport, mv. 

 

Fylkeskommunen merker seg ellers at det som et avbøtende tiltak er meldt oppstart for 

omregulering av feltene BN01, BN02 og BOP08 på Stormyra umiddelbart vest for Åsmyra. Disse 

tenkes omregulert til landbruk, natur, friluftsformål og reindrift, LNFR. I dag er disse feltene ifølge 

kommunedelplan for Fauske (2018) satt av til næringsformål og offentlig/privat tjenesteyting. 

 

Vannforvaltning  

Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 

i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 

bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning 

finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt vann-nett 

portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster.   

 

Overskuddsvarme 

Som planbeskrivelsen peker på, så vil et datasenter av dette slaget generere en god del 

overskuddsvarme. Plasseringen av anlegget gjør det vanskelig med en rasjonell og effektiv 

utnytting av denne overskuddsvarmen. Likevel vil fylkeskommunen be kommunen følge opp 

disponering av overskuddsvarme i det videre arbeidet, der målet må være en effektiv utnytting av 

denne ressursen på eller utenfor området. 

 

Digital plandialog 

NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 

viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Vi ber derfor om at 

kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 

plandokument til plannordland@kartverket.no.  

 

Kulturminnefaglig uttalelse  

Fylkeskommunen er tilfreds med at sporene etter det tyske jernbaneanlegget som ligger innenfor 

planområdet, er sikret gjennom grøntstruktur og henssynssone H570. Videre er vi tilfreds med at 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26m 

 

 

 

 

 

 

med vennlig hilsen 

 

 

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
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Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Referat møte om regulering Åsmyra industripark. 
 
Dato: 15.05.2019 
 
Til stede:  
Mats Pavall (reinbeitedistrikt) 
Rune Reisænen (kommunen) 
Jan Ivar Karlsen (kommunen) 
Renée Normann (kommunen) 
 
I starten av møte gikk vi gjennom reguleringsplanforslaget og utfordringene med tanke på 
flytting/beite av rein og hva som kan etableres innenfor planområdet. 
Mats Pavall beskrev hvor rein flytter og stopper opp for å beite. Det er utfordringer med rein i 
Fauskeområdet når de ikke får beiteplass ved travbanen. Når de kommer ned fra fjellet (Finneid) går 
de over myra videre til Klungsetmarka. Der blir de ledet videre til Valnesfjord. Hvis de ikke blir lenge 
nok på beite i Fauske går de videre i uforutsett retning til enten Venset, togbane på Valnesfjord eller 
nordover i retning Fridalen. Da blir det vanskelig for reindrifta å lede de bort fra farlige overganger, 
eller andre utfordringer. Det blir svært krevende for mannskapet også. 
 
Emner/løsninger som ble diskutert i forhold til planområdet: 

- Åpne kanaler (angitt som #1 i plankart) må utredes for å gi mulighet for rein til å komme seg 
over dersom de velger å komme inn på industriområdet. Dyrene kan havne i trøbbel dersom 
kanalene er for dyp med bratte, glatte kanter. (se på planforslagets bestemmelser § 6.1). 

- Vil det være mulig å legge inn bestemmelse at det kun tillates datalagringsvirksomhet 
innenfor industriformålet? Kan man diskriminere på denne måte? 

- Dersom det gjennom plan ikke kan begrenses til datalagringsformål kan det bli etablering av 
industrivirksomhet som genererer mye støy. Dette kan være en forstyrrende faktor og vil 
skremme bort rein fra naboområdet. Det bør tas inn grenseverdier for støy og evt. bygges 
støyvoll som reduserer konsekvensene. En høy støyvoll kan også brukes som 
gjerde/avgrensende tiltak for å unngå at rein kommer inn i området og ned i kanaler. Men 
det er da viktig at hele området stenges av, slik at rein ikke blir innestengt når de kommer 
inn på ett sted. 

- Det bør plasseres en bru over Farvikbekken slik at rein kan ledes over avfallsplass Dompen 
og videre nordover i stedet for at de går sørover med negative konsekvenser. Reindrift bør 
få mulighet til å godkjenne/stille krav i forbindelse med etablering av brua. 

- Et gjerde kan være fornuftig å ha mellom høyspentlinje og travbanen for å lede rein bort fra 
området. Dette må diskuteres med tiltakshaver. Hvis det ikke blir gjerde eller støyvoll, må 
det være mulighet for å komme over kanalene, enten via naturlig steinsetting med mindre 
helningsgrad. Eventuelt bruer kan være fordel, særlig hvis vannet blir høy med ustabil is i 
kanalen. 

- Det må tas inn rekkefølgebestemmelser (§ 7.4?) som sikrer at tiltakene for reindrift er på 
plass før det settes i gang med andre tiltak. Dette gjelder også i anleggsfasen, da det kan skje 
at rein kommer nedover og havner i feil område pga graving og annen anleggsvirksomhet. 

 
Andre saker som ble diskutert:  

- Det bør plasseres to skilt ved Hjerteløypa stien som gir mulighet for stenging av stien i 1-3 
dager for flytting av rein. Skiltene kan plasseres momentant når det trengs. Kommunen skal 
ta dette videre med de som kan hjelpe med dette.  

- Reingjerder på bl.a. Stormyra og Fridalen (der gjerdet var plassert tidligere) vurderes søkt og 
etablert på nytt av reindrifta. Dette kan tas opp med byggesaksavdelingen. 
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Uttalelse til begrenset høring - Reguleringsplan - Åsmyra industripark AS  -

Fauske

Vi viser til oversendt brev med begrenset høring for Åsmyra industripark AS datert 18.06.2019. Vi

viser også til vår innsigelse til planforslaget datert 12.04.2019, og senere korrespondanse om

hvordan innsigelsen kan løses.

Kommunen har gjort en god jobb med å sikre nødvendige avbøtende tiltak for klima og reindrift.

Endringene i planforslaget som er på begrenset høring nå bidrar til dette. Vi mener det er en god

løsning å utvide planområdet og å ta inn de foreslåtte bestemmelser for å sikre hensynet til

reindriftas flyttlei.

lreguleringsplanbestemmelse 6.4  Hensyn  ti/  reindrift  og 8.6  Rekkefølgebestemme/ser Reindrift  bør ordet

«reindriftsutøver» endres til «berørt reinbeitedistrikt», da det er reinbeitedistriktet som

representerer reindriftsutøvernes interesser og rettigheter i plan- og bygningslovssaker. Videre bør

«andre viktig offentlige organ» endres til «andre relevante offentlige organ». Reindriftsforvaltningen

hos Fylkesmannen bør også nevnes spesifikt i denne sammenhengen.

Med hilsen

John Kosmo (e.f.) Mildrid Elvik Svoen

landbruks- og reindriftsdirektør rådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall

Nordland fylkeskommune

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 15 00

fmno ost Ikesmannermq Postboks 1405, Statens Hus www.mlkesmannermo/no

Sikker melding: 8002 Bodø Moloveien 10

www. lkesmannenno/meldln Org.nr, 974 764 687
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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 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Renee Normann 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 18/203759-6    01.07.2019 

     

      

Detaljregulering for Åsmyra industripark AS, Fauske kommune 

Vi viser til deres brev, datert 18. juni 2019.  

 

I brevet står det bl.a. følgende: «Det har vært gjennomført mindre endringer innenfor 

planområdet for å ta mer hensyn til reindrift og andre utfordringer knyttet til industriformål.  

Planområde er utvidet og inkluderer nå et område som er kjent som Dompen avfallsplass. 

Utvidelsen er gjennomført for å tilrettelegge for nye rekkefølgebestemmelser og å inkludere 

en hensynssone som vil ivareta reindriftas interesser. I tillegg er bestemmelsene endret til 

fordel for reindrift og med nye krav ihht industriformål (støy, støv og lukt).» 

 

Vi har i brev, datert 25. mars 2019, uttalt oss til forslag til detaljregulering for Åsmya 

industripark. Endinger på planforslaget berører ikke vårt ansvarsområde, og har vi ikke 

merknader til det.  

 

 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

John Alvin Mar dal       Sesselja Jonsdottir  

Seksjonsleder        Rådgiver  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Sak nr.   Dato 
065/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Detaljregulering for Havnegården - endring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Vedlegg: 
16.08.2019 Plankart_Havnegården 1418092 

16.08.2019 Planbestemmelser_Havnegården 1418093 

16.08.2019 Illustrasjoner oppdatert 1418094 
 
Saksopplysninger: 
 
Havnegården AS fremmer forslag til endring av detaljregulering for Havnegården, vedtatt 21.06.18 med 
planid 2017003. 
Planområdet ligger sentralt i Fauske sentrum med utsikt over strandpromenaden og Fauskevika. I 
kommuneplanens arealdel for sentrum er området innenfor kvartal 8, der øvre byggehøyde er satt til 75 
m. 
 
Reguleringsendringen innebærer økning i byggehøydene fra kote + 25,0 m (østre del) til + 
28,5 m med inntil 7 plan. I vestre del er byggehøyden foreslått satt lavere, fra kote +19,95/kote + 26,30 
til kote 16,0. 
For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsareal er opprinnelig innregulert offentlig parkeringsareal o_ 
SPA5 omregulert til uteoppholdsareal, og for å oppfylle krav til felles 
parkering omreguleres innregulerte offentlige parkeringsplasser o_SPA3 og o_SPA4 til felles parkering 
f_SPA4 og f_SPA5. 
 
De foreslåtte endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel og er innenfor hovedrammene i 
vedtatt plan. Rådmannen og barnas representant er tilfreds med at o_SPA5 
endres til friområde/lek. Det er derfor konkludert med at saken kan behandles forenklet. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06.19 – 16.08.19. Det er innkommet 
to uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») og deretter er det gjort en 
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 19.07.19 
 
Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Havnegården – Fauske 



 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 26. juni 2019. 
 
Reguleringsplan for Havnegården ble vedtatt i 2018, og det ønskes nå endringer i tillatt byggehøyde. 
For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsarealer, foreslås det å endre areal avsatt til parkering til 
uteoppholdsareal. I tillegg skal innregulerte offentlige parkeringsplasser omgjøres til felles parkering. 
 
Vi vil presisere viktigheten av at støy på uteoppholdsarealer ikke overskrider anbefalte støygrenser i 
tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
 
Uteoppholdsarealer skal for øvrig i henhold til byggteknisk forskrift § 8-3 andre ledd plasseres og 
utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til bl.a. støy og annen miljøbelastning. 
Forskriften § 13-6 første ledd sier at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som 
oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold 
gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard 
8175:2012.  
 
Nedre grenseverdi for gul sone er klasse C når det gjelder lydnivå på uteoppholdsareal. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen vurderer hvorvidt det aktuelle uteoppholdsarealet vil 
oppfylle støykravene, herunder at det legges vekt på konsekvensene for barn og unge. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Støykravene er nyansert og ivaretatt i planbestemmelsens § 4, punkt 4.9. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 15.08.19 
 
Uttalelse ved høring - endring av reguleringsplan for Havnegården - Fauske 
Nordland fylkeskommune viser til kommunens oversendelse av 26. juni 2019. 
Reguleringsplan for Havnegården i Fauske ble vedtatt i 2018. Tiltakshaver ønsker følgende endringer i 
planen: 
- Økning av byggehøyde i østre del fra kote + 25m til kote + 28,5m (inntil 7 plan) 
- Reduksjon av byggehøyde i vestre del fra kote + 19,95m / kote + 26,3m til kote + 16m 
- Opprinnelig parkeringsareal o_SPA5 endres til leke- og uteoppholdsareal 
- Offentlige parkeringsplasser o_SPA3-4 endres til felles parkering f_SPA4-5 
 
De foreslåtte endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel og innenfor hovedrammene i vedtatt 
reguleringsplan. Fauske kommune har derfor konkludert med at saken kan behandles som en mindre 
endring. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Forholdet til regionale interesser 
Nordland fylkeskommune ber kommunen sikre at leke- og uteoppholdsarealet oppfyller krav til fysisk 
utforming punkt 5.a. i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen. 
Vi har ingen ytterligere merknader. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



 
Tas til etterretning. Krav til lek- og uteoppholdsareal er ivaretatt i planbestemmelsens § 4, punkt 4.13. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FAUSKE KOMMUNE 
 

BESTEMMELSER TIL DATALJREGULERINGSPLAN 
Havnegården Fauske 
Plan-ID 2017003 

 
 

REGULERINGSPLAN  

Planen er datert: 25.09.2017 

Dato for siste revisjon av plankartet: 21.06.2019 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 
Dato for planutvalgets godkjenning 
(delegert sak): 
Vedtak kommunestyret 

26.06.2019 
26.06.2019 
 
 
 
 
21.06.2018 
 

 
 

§1 GENERELT 
 

Planen erstatter felt K2 (Byggeområder for kombinert formål: Allmennyttig forsamlingslokale, 
forretning) i reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, vedtatt av kom- 
munestyret den 27.06.2005. Felt K4 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over 
offentlig kjørevei) samt K7 og K8 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over offent- 
lig fortau) faller ut. 

 
 
 

§2 AVGRENSNING 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet datert 21.06.2019. 

 
 
 

§3 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til: 
 

- F/K/T/B Kombinertbebyggelse og anleggsformål: Tjenesteyting, forretning, kontor, 
boliger. 

- BUT Uteoppholdsareal 
- SKV Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 
- SF Offentlig trafikkområde: Fortau 
- SPA Offentlig og felles trafikkområde: Parkeringsplasser (kantsteinparkering) 
- SVG Offentlig trafikkområde: Annen veggrunn. Grøntareal 
- GF Friområde. Beplantning 



§4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Med søknad om tillatelse for bygg eller anlegg skal følge situasjonsplan 

som viser trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og 
tilpasning i planområdet og tilstøtende areal: Terrengbehandling, 
møblering, atkomster og avfallsløsninger. Eksisterende trær skal 
registreres og der det er ønskelig merkes som beskyttede objekt på 
situasjonsplan. 

 
4.2 Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes 

slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i 
planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på 
områder innom hus, som på områder utendørs. 

 
4.3 Fremtidig påbygging/nybygging innenfor området kan bare skje 

etter godkjent geoteknisk vurdering. 
 
4.4 Etter at planen er stadfestet kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i 

strid med plankart eller disse bestemmelsene. 
 
4.5 Utbygging/rekkefølgebestemmelser. Det tillates å oppføre nybygg/påbygg 

i bygge- trinn. Det forutsettes at hvert enkelte byggetrinn i seg selv 
tilfredsstiller alle krav om parkering og uteoppholdsareal. Før det gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygg/ byggetrinn skal 
parkeringsplasser og uteoppholdsareal/lek være ferdig opparbeidet. Ved 
opparbeiding av o_SPA2 skal eksisterende gangfelt flyttes slik at det ikke 
kommer i konflikt med areal avsatt til parkering. 

 
4.6 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 kulturminne- myndighetene omgående, jf. Lov 9. 
Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 
Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
4.7 Radon. Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av 
radon i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være 
dokumentert ved byggesøknad. 
 

4.8 Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som 
fastsatt i den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. 

 

4.9 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. Det skal utføres en støyutredning før 



det gis byggetillatelse. 
 

4.10 Ved søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon om at 
innvendige bruksareal får tilfredsstillende forhold med hensyn til lysinnfall, 
lydnivå og luftkvalitet. 
 

4.11 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være i henhold til kommunens 
gjeldende parkeringsnorm for området. 

 

4.12 Innkjøring til parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nordsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør og 
øst, men drift som passer sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan 
vende mot øst. 
Fauske kommune henstiller Havnegården til å samhandle med utbygger 
av Fauske Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og 
gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget 
opprettholdes. 

 
 
§5 FELT F/K/T/B: Kombinert bebyggelse og anleggsformål: FORRETNING, 
KONTOR, TJENESTEYTING, BOLIGER. 
 
5.1 I området kan det oppføres bebyggelse i inntil sju plan over bakkenivå og to 

kjellerplan i tillegg til dette. Parkering kan legges i første etasje, kjellerplan 
samt i områder f_SPA3 og f_SPA4. Maksimal gesimshøyder er kote +16,0 
(vestre del) og kote 28,5 (østre del). Åpent transparent rekkverk tillates opp 
til 2 m over gesims, så fremt dette monteres tilbaketrukket på gesimsens 
takside. tillates det gjennomsiktig Det tillates oppbygg på tak for tekniske 
arealer, kommunikasjonsarealer samt fellesarealer for beboerne i 
forbindelse med takterrasse. Disse skal ikke overstige 30 % av areal av 
takterrassen. Maksimal gesimshøyde for oppbyggene på tak er kote +18,0. 
BYA = 1243 m2 (inkl. utstikkende balkonger). 

 
Utstikkende balkonger kan tillates utenfor formålsgrensen fra og med plan 2. 
Maksimalt utstikk er 3,0 meter. Balkonger mot sør og øst kan understøttes av 
søyler. 
 
Ved påbygg må det dokumenteres spesifikt at bærestruktur og 
fundamentering tåler belastningene. 

 
5.2 Atkomster til området er fortrinnsvis fra Nord (Sjøgata), men det åpnes 

for andre atkomster hvis dette kreves av praktiske hensyn. 
 
5.3 Det tillates parkering, kultur- og forretningsareal i første etasje. I andre og 

tredje etasje tillates boliger og kontorlokaler. 
Fra og med fjerde etasje tillates boliger. 



 
5.4 Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr 

boenhet. Dette legges på takterrasse og i område benevnt f_BUT. Inntil 
halvparten av balkongarealer kan medregnes i uteoppholdsarealet. Arealet 
på takterrassen sikres med gjerde med en høyde på minimum 1,2 m og ikke 
over 2,0 m. Den delen av gjerdet, som er høyere enn 1,2 m skal utføres av 
materialer som sikrer utsyn. 

 
5.5 Inntil halvparten av balkongareal pr. boenhet kan innglasses til vinterhager. 

Eksisterende vinterhage på balkong i andre etasje er unntatt fra denne 
bestemmelsen. 

 
5.6 Bygninger skal oppføres med fasader i mur, tre eller platekledning. 

Bygnings- myndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, 
vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen 
omkring. Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. 

 

 
§6 UTEOPPHOLDSAREAL, BUT 

 
6.1 Området skal opparbeides til felles leke- og uteoppholdsareal for boliger i 

planområdet og skal tilpasses bruk på tvers av aldersgrupper og funksjonsnivå. 
Området skal skjermes mot trafikkfare og evt. annen helsefare.   

 
 
§7 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: ANNEN VEGGRUNN 

 
7.1 Området kan opparbeides med parkeringsplasser og grøntanlegg. 

 
 

§8 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: GANGVEI, FORTAU 
 
8.1 Området SF kan opparbeides med grøntanlegg, men ikke høyere enn 0,5 m. 

Sykkelparkering tillates langs sørvestsiden av bygget så fremt det ikke hindrer 
allmenn ferdsel.  

 
 
 
§9 TRAFIKKOMRÅDE: PARKERINGSPLASSER (KANTSTEINPARKERING) 

 
9.1 Området skal inneholde minimum 3 plasser dimensjonert for 

bevegelseshemmede. 
 
9.2 Områder o_SPA1 – o_SPA3 skal være offentlige. 
 
9.3  Områder f_SPA4 og f_SPA5 skal primært være felles for beboere i 

planområdet, men deler av parkeringsplassene kan brukes som offentlig 
parkering dersom det bygges færre leiligheter i planområdet.  

 



 
 

§10 GRØNNSTRUKTUR: FRIOMRÅDE 
 
10.1 Området kan beplantes. 
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kommentarer/vurderinger til etterretning og har ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 
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1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende boliger med tilhørende teknisk 

infrastruktur, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Planområdets arealformål og hensynssoner (Pbls §§ 12-5 og 12-6) 
o Bebyggelse og anlegg 

- Frittliggende boligbebyggelse (BFS) – privat eierform 

- Lekeplass (BLK) – felles eierform 

- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg (SV) – felles eierform 

- Kjøreveg (SKV1) – offentlig eierform 

- Kjøreveg (SKV2) – privat eierform 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT) – offentlig/privat eierform 

- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) – offentlig/privat eierform 

o Landbruksformål 

- Skogsbilvei (TRA) – privat eierform 

o Hensynssoner  

- Sikringssone - Frisikt (H140) 

- Andre sikringsoner H190 – hensynsone skog 

 



2.2 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk 

som viser planlagt bebyggelse med plassering og høyder, evt. tomteinndeling, eksisterende 

og fremtidig terreng, atkomst, herunder gangatkomst og parkering. 

2.3 Støy 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen innenfor planområdet. 

2.4 Universell utforming 
For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift. 

2.5 Arkitektur og estetikk  
Planlagt bebyggelse skal utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 

forhold til omgivelsene. Bebyggelsen skal ha en god estetisk utforming. 

2.6 Parkering 
Det skal avsettes minimum 1,5 parkeringsplasser pr boenhet. 

2.7 Lekeareal 
Krav til felles leke- og uteoppholdsareal skal være i henhold til de enhver tid gjeldende 

bestemmelser for Fauske kommune. 

Felles lekeareal skal være lett tilgjengelig, ha gode solforhold samt være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

2.8 Kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 

den enkelte eier på et tidlig tidspunkt. 

2.9 Avfallshåndtering 
Avfallshåndering løses på egen tomt. Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan 

praktiseres i samsvar med bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. 

2.10 Bygge- og anleggsfasen 
Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i 

nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt transport og trafikk, støy, støv 

og rystelser. Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling skal også utredes.  

2.11 Grunnforhold 
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at grunnen har 

tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak.  

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

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland 

fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 



3. Bestemmelser til arealformål 

3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1  Boligbebyggelse - frittliggende boligbebyggelse (BFS1-BFS3) 

I område benevnt BFS tillates det etablering av eneboliger med tilhørende leke- og 

uteoppholdsareal, interne atkomstveier, parkering, garasje/carport. 

Ved utforming av området skal det tas hensyn til at henting av avfall, brøyting o.l.  foregår på 

en god måte. 

a) Bolig 

Nye bolighus kan føres opp med maks. mønehøyde 8 m over gjennomsnittlig planert 

terreng på tilnærmet flat tomt og 9 m over gjennomsnittlig planert terreng på skrå tomt. 

I skrått terreng kan det innredes bolig i sokkeletasje. Det settes krav til saltak. 

 

b) Garasje 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i 

andre etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal 

maksimalt være 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 70 m2 og skal tilpasses bolighuset 

mht. materialvalg, form og farge. Det settes krav til saltak. 

 

c) Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet. Byggegrenser mot fylkesvei skal være min. 15 m fra 

senterlinje vei.  Evt. avfallsanlegg, gjerder og biloppstillingsplasser tillates utenfor 

byggegrenser.  

3.1.2  Vann- og avløpsanlegg (BVA)   

  Området avsatt til eksisterende kommunal pumpestasjon. 

3.1.3  Lekeplass (BLK) 

Område benevnt f_BLK skal brukes som felles leke- og uteoppholdsareal for områdene 

benevnt BFS.  

Endelig utforming av lekeplassen skal gjøres i samarbeid med kommunen. 

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.2.1  Kjøreveg (SKV)  

Området benevnt SKV2 utgjør en forlengelse/sammenkobling av Saltbakkveien ned til 

fylkesveien. Krysset skal etableres med bredde iht. plankartet og skal opparbeides iht. 

håndbøker N100 og V121. 

Området benevnt o_SKV1 er en del av eksisterende fylkesvei.  

Atkomst til ekisterende boliger langs fylkesveien er innenfor planområdet vist med 

avkjørselspiler. Antall avkjørsler er uforandret. 

3.2.3  Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT) 

 

Områder benevnt SVT1 - STV6 kan brukes til grøfter, skjæringer, fyllinger, snøopplag, 

plassering av lysmaster.  



3.2.4  Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 Områder benevnt SVG1-SVG4 kan benyttes til grøfter, fyllinger, skjæringer, snøopplag. 

3.3  Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

3.3.1  Landbruksformål (TRA) 

Området utgjør del av eksisterende skogsbilvei. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 

4.1 Sikringssone – frisikt (H140) 
Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over 

veibanen. 

4.2 Sikringssone (H190) 
Hensynsone for skog. Del av områdenavn Remskardet, gråor-heggeskog, innslag innenfor 

sørlige del av planområdet. Det tillates ikke tiltak innenfor området. 

5. Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Rammetillatelse 
 Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

o Situasjonsplan iht. § 2.2. 

o Overordnet VA-plan. 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt 

byggetrinn/utbygging): 

o Detaljplaner for påkobling mot fylkesvei (godkjenning hos Statens vegvesen) og 

atkomstvei – Saltbakkveien (godkjenning hos Fauske kommune), samt godkjent plan for 

tilkobling til eksisterende kommunalt VA-anlegg.  

o Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen, jf. § 2.10. 

o Dokumentasjon av fundamenteringsforholdene, jf. § 2.11. 

 

5.3 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
Før nye boliger innenfor BFS2 og BFS3 kan tas i bruk skal følgende være etablert (relateres til 

omsøkt utbygging/byggetrinn): 

o Atkomstvei SKV2, herunder avkjørsel/kryss mot fylkesvei 542 (Leivsetveien) 

o Felles lekeareal. 

Ny bolig innenfor BFS1 skal ha felles adkomst med 84/149. 
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Sammmendrag 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av flere boliger samt gi mer detaljerte 
avklaringer av arealbruken i området.  

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad 
medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

Arealformålet i gjeldende kommuneplan for størstedelen av området (Boligbebyggelse) endres 
ikke. Gnr 84 bnr 88 endres fra «LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag» til «Boligbebyggelse». 
Størstedelen av planområdet er utbygd pr. i dag. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av flere boliger samt gi mer detaljerte 
avklaringer av arealbruken enn den gjeldende.  

1.2. Forslagstiller, rådgivere 

Forslagsstillere: Ole Martin Pettersen 
Leivsetveien 9 
8211 Fauske 

  og Jørn Arild Eliassen 
Leivsetveien 6 
8211 Fauske 

 

Rådgivere:  Kjell Sæterhaug 
Kvitlyngveien 40 
8208 Fauske 

og Fauske kommune ved Jan Ivar Karlsen 

1.3. Eierforhold 

Planområdet omfatter eiendommene med gnr 84 bnr 69, 70, 88, 112, 116, 121, 124, 149, 167 og 
177, samt deler av gnr. 83, bnr. 3 og gnr. 129, bnr. 1. 

1.4. Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 

1.5. Krav om konsekvensutredninger 

Planarbeidet vurderes ikke å falle inn under § 6, herunder vedlegg I heller ikke under § 8, 
herunder vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Temaer som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn er gjennomgått i vedlegg 1. 

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
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2. Planprosess 

2.1. Medvirkningsprosess 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.02.2019 og sendt ut til berørte 
parter (både private og offentlige) i brev datert 24.02.2019. Høringsfristen ble satt 10.04.2019. 

2.2. Møter og andre deltakere 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 17.10.2017. 

2.3. Innspill til planen 
I tabellen nedenfor redegjøres for de innspill som er mottatt og forslagsstillers kommentar til disse. 

 

| Dato Innspill Kommentar 

Nordland 
fylkeskommune 

17.01.2019 Det må søkes gode løsninger for 
tilgjengelighet til kollektivtransport og 
overgang mellom ulike transportmidler. 

Ivaretatt. 

  Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg 
ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert 
og sammenhengende grønnstruktur med 
gode forbindelser til omkringliggende 
naturområder 

Ivaretatt. 

  Det bør tas hensyn til fremtidige 
klimaendringer i planlegging og utbygging. 
Dette er spesielt viktig ved utbygging, 
plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur. 

Tas til følge. 

  Nasjonal politikk pålegger kommunen å 
legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må 
ivaretas. 

Ivaretas ved 
behandling av 
eventuelle 
byggesøknader. 

  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. 

Tas til følge gjennom 
byggteknisk forskrift. 

  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. 

Tas til følge. 

  Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen 
må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. 

Ivaretatt i 
planbestemmelsene 

  Planprosessen skal legge opp til Tas til følge. 
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medvirkning i tråd med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte 
parter i området må trekkes aktivt inn i 
prosessen. 

  Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir 
prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. 

Tas til følge. 

  Vi viser til vannforskriften § 12, og ber 
kommunen legge opp til en arealforvaltning 
som sikrer god vannkvalitet. 

Tas til følge. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

04.03.2019 God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
fl.om- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det 
ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes. 

Ivaretatt. 

  Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis 
det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev . 

Tas til følge. 

  NVE viser til gjeldende veiledere og 
karttjenester/verktøy og anbefaler å bruke 
disse ifm. planarbeidet. 

Ivaretatt. 

  I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. 

 

Sametinget 26.02.2019 Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang 
og annet kan vi ikke se at det er fare for at 
det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk freda, samiske kulturminner. 
Sametinget har derfor ingen spesielle 
merknader til tiltaket. 

Skulle det likevel under arbeid i marken 
oppdages gjenstander eller andre spor som 
tyder på eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående, 
jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette 
pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken. 

Inntas i 
bestemmelsene. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

30.01.2019 I statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging er det 
tydelig uttrykt mål om at utbyggingsmønster 
og transportsystem bør «fremme utvikling 
av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer». En 
omfattende boligutbygging i Leivsetområdet 

Planforslaget legger til 
rette for en meget 
begrenset 
boligutbygging. 
Gjennom temaplan for 
sykkel, planlegges det 
tiltak som vil legge til 
rette for klima- og 
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vil ikke bidra til å styrke sykkel og gange 
som transportform. Videre vil en slik 
utbygging være utfordrende med tanke på 
bærekraftige transportløsninger. Forholdet 
til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging vil måtte utgjøre et 
sentralt forhold i spørsmålet om hvilket 
omfang det skal tilrettelegges for ytterligere 
boligutvikling innenfor nåværende 
byggeområder for bolig i Leivsetområdet. 

miljøvennllige 
transportformer. 

  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. 

Tas til følge. 

  Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- 
og bygningslovens § 4-3 plikt til 
gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). 

ROS er gjennomført. 

  For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved 
høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til 
at planforslaget oversendes i SOSI-format til 
plannordland@kartverket.no  

Tas til følge. 

  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. 

Tas til følge. 

 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 08.09.2011)  

Kommuneplanens samfunnsdel Fauske kommune – 2025 
(https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2025.5054368-484105.html) har 
fokus på utvikling av de tre tettstedene i kommunen (Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma), men det legges 
også vekt på å legge til rette for spredt boligbygging i omlandet for øvrig, jf side 8 i refererte plan. 

 

Kommuneplanens arealdel (2018-2030) (vedtatt 01.03.2018) 

I kommuneplanens arealdel (2018-2030) (https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-
arealdel.488152.no.html) er ca 21 daa av planområdet angitt med formål «Boligbebyggelse», 
områdenavn B45 og ca 8 daa er angitt med formål «LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag», områdenavn LL. 

3.2. Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner som blir direkte berørt av planområdet.  

3.3. Tilgrensende planer 
Øst for planområdet på begge sider av Leivsetveien er det en gjeldende reguleringsplan som i 
kommuneplanens arealdel (2018-2030) er angitt skal gjelde (plan ID: 1984004, plannavn: 
Leivsetkrysset, vedtatt: 21.02.1984). 

3.4. Temaplaner 
Det foreligger en temaplan hvor ruter/traseer for sykling i Fauske er beskrevet. Her er det tatt inn en 
sykkelrute som forbinder Leivset med Fauske sentrum. 

3.5. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/ rammer/ føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Naturmangfoldloven (2012) 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2025.5054368-484105.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.488152.no.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.488152.no.html
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4. Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 
Planområdet som er på ca. 33,4 daa ligger på Leivset. Leivset er et lite tettsted som ligger 
ca. 6 km sør for Fauske tettsted/sentrum. 

 

 
 

Figur 1: Planområdets beliggenhet. Lokalisering av planområdet vist med rød sirkel.  

4.2. Dagens arealbruk  

Leivsetveien går igjennom planområdet fra E6 og vest/ sør-vest mot Ytter Leivset.  

Området har relativt sprett bebyggelse og har et landlig preg. Området fremstår som et typisk 
boligområde og det er pr. i dag 7 boliger innenfor planområdet. Bolighusene har tradisjonelt preg med 
saltak. 

4.3. Tilstøtende aralbruk 
Like sør for planområdet er det jordbruksareal og produktiv skog med middels bonitet. Det er 
etablert flere boliger i direkte kontakt med planområdet. 

Øst/nordøst for planområdet, er det et område som er regulert til boligformål (planidentifikasjon 
1984004). Tilstøtende bolighus har tradisjonelt preg med saltak. 
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4.4. Landskap 
Terrenget i planområdet skrår ned mot sørøst. Planområdet generelt har gode solforhold. 

Området har generell helning mot sør/ sør-øst med lavest punkt på ca 60 moh helt sør-vest i 
planområdet og høyeste punkt på ca 102 moh ved vestlig grense på 84/88.  

De delene av planområdet som ikke er bebygd består for det meste av lauvskog med et lite 
innslag av barskog. Skogen har fra lav til middels bonitet. 

4.5. Kulturminner og kulturell verdi 
I følge Riksantikvarens nettjeneste «Kulturminnesøk» er det ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner innenfor, eller i umiddelbar nærhet av, planområdet. Evt. kulturminner og 
kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart. 

4.6. Naturverdier og biologisk mangfold 
Det er ikke registrert verken rødlistet eller truede arter i planområdet eller i umiddelbar 
nærhet av planområdet. 

Naturbasen (http://kart.naturbase.no/) gir følgende status for planområdet: 

 

Tema Status for planområdet 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Ingen kjente registreringer 

Utvalgte naturtyper Ingen kjente registreringer 

Verneområder Ingen eksisterende eller 
foreslåtte naturvernområder 

Naturtyper Områdenavn Remskardet, 
gråor-heggeskog, innslag 
innenfor sørlige del av 
tiltaksområde. Det avgrensede 
området skal vernes i 
detaljreguleringsplanen. 

Kulturlandskap Ingen kjente registreringer 

4.7. Rekreasjonsverdi/bruk 
I følge http://kart.naturbase.no/ er en liten del av planområdet (deler av gnr 84, bnr 88) 
omfattet av kartlagt friluftsområde med Id FK00000381. 

http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
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4.8. Landbruk 
Det er ingen registrert landbruksaktivitet i planområdet. 

4.9. Trafikale forhold 
Leivsetveien er hovedatkomst til planområdet fra kryss E6.  

Fra Leivsetveien er Saltbakkveien atkomst til boliger nord og øst i planområdet. Fra Leivsetveien har to 
boliger atkomst via privat vei, tilhørende 84/88. Øvrige boliger har direkte atkomst fra Leivsetveien . 

Fartsgrensen på Leivsetveien er i dag 50 km/t. 

Det er ingen gang- og sykkelveg i planområdet. 

Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem. Ny bebyggelse får adkomst via forlengelse 
av Saltbakkveien. 

Skolebuss/rutebuss stopper i krysset E6-Leivsetveien og har 1 stopp innenfor planområdet. 

4.10. Vassdrag og grunnvann 
Det er ingen registrerte elver i planområdet iht https://atlas.nve.no  

I henhold til Nasjonal grunnvannsdatabase Granada (http://geo.ngu.no/kart/granada/) er det ingen 
grunnnvannsoppkommer eller grunnvannsborehull i planområdet. 

Det er et grunnvannsborehull sør-vest for planområdet, fjellbrønn nr 67544. Denne brukes for 
vannforsyning til hytte/fritidsbolig. 

4.11. Skred, flom, ras, erosjon 
I følge https://atlas.nve.no er det ikke registrert fare for flom, skred eller kvikkleire i planområdet 
eller i umiddelbar nærhet til dette. 

4.12. Barns interesser 
En kjenner ikke til at planområdet er spesielt mye brukt av barn og unge eller småbarnsfamilier. 

https://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
https://atlas.nve.no/
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4.13. Sosial infrastruktur 
Det er hverken skoler eller barnehager i området. Nærmeste skole og barnehage ligger på Finneid, ca 
4,8 km nord-øst for planområdet. Skolebussen passerer gjennom området. 

4.14. Universell tilgjengelighet 
Selve utbyggingsområdet og atkomstveien er forholdsvis flat og vil i liten grad by på utfordringer ift. 
tilgjengelighet for alle. 

4.15. Vann og avløp 
Det er opplyst fra kommunen at det ligger vann- og avløpsledninger langs Leivsetveien. Eksisterende 
bebyggelse i planområdet er tilknyttet kommunalt VA anlegg. 

4.16. Energiforsyning 
Eksisterende bebyggelse er tilknyttet strømforsyning. Tilknytning av ny bebyggelse vil følge normale 
prosedyrer overfor distribusjonsnetteieren, ISE Nett AS. 
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4.17. Grunnforhold 
I følge NGUs løsmassekart består planområdet i hovedsak av 3 forskjellige løsmassetyper: 

1. Humusdekke/ tynt torvdekke over berggrunn (vestre del av planområdet) 

2. Randmorene/randmorenebelte (østre del av planområdet) 

3. Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet.   

Grunnforholdene er godt egnet til byggetiltak. 

På kartet er løsmassetype 1 angitt i beige farge, løsmassetype 2 er angitt i mørkegrønn farge og 
løsmassetype 3 angitt i lysegrønn farge.Berggrunn i området består av glimmerskifer, mens løsmassene 
består av fyllmasse. 

 

4.18. Støy 
Planområdet ligger i et lite trafikkert område og har ingen nærliggende industrivirkosmhet, slik 
at det er lite støy i området. 

4.19. Luftforurensning 
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 
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4.20. Reindrift 
I sørøstre del av planområdet er det definert en flyttlei samt okse- og simlebeiteland. Det er også 
definert trekklei inn mot det samme området, jf kartet nedenfor. 

 

 

4.21. Samiske kulturminner 
Alle samiske kulturminner eldre enn fra år 1917 er automatisk fredet ifølge kulturminneloven § 4. 
Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser, 
anlegg brukt til jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det 
knytter seg sagn til.  

Sametinget har i brev av 26.feb 2019 uttalt at de ikke kan se at det er fare for at planområdet 
kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. 

Fysisk arbeid i planområdet, som utføres i medhold av vedtatt reguleringsplan, skal stoppes 
umiddelbart dersom det oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i 
området. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Analyser og utredninger 
Det er utført vurdering av relevante tema som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. § 21 
i forskrift om konsekvensutredning. Se vedlegg 1. 

5.2. Planlagt arealbruk 
I planområdet tenkes det lagt til rette for fortetting av boliger. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

o Bebyggelse og anleggsformål 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
- Vann- og avløpsanlegg 
- Lekeplass 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Annen veggrunn – grøntareal 

o Grønnstruktur 
- Friområde 

o Hensynssoner 
- Siktringssone – frisikt H140 
- Hensynsone for skog H190 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 
Det legges til rette for 6 nye boliger i planområdet.  

Byggegrense fra Leivsetveien er satt 15 m fra senterlinjen etter krav fra Statens vegvesen. 
Byggegrensen er ellers satt til 10 m fra senterlinjen for øvrig kjøreveg. 

Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 30 % i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Boligene tenkes ført opp med saltak i én eller to etasjer, med maks mønehøyde på 8 m for 
tilnærmet flat tomt og 9 m for skrå tomt. 

Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse 
mht. stiluttrykk. 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i 
andre etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal 
maksimalt være 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 70 m2 og skal tilpasses 
bolighuset mht. materialvalg, form og farge. Det settes krav til saltak. 
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5.4. Uteoppholdsareal 
Det er avsatt arealer til leke- og uteopphold innenfor planområdet. Moderat fortetting medfører 
romslig areal til lek på egen tomt. 

5.5. Sol/skygge 
Planlagt bebyggelse vurderes ikke å ha store negative innvirkning på verken nabohus eller 
eksisterende bebyggelse når det gjelder skyggevirkninger. 

5.6. Parkering 
Parkeringsplasser tenkes løst på egen tomt. 

5.7. Trafikkløsning 

Planlagt bebyggelse vil få atkomst fra eksisterende avkjørsler fra Leivsetveien og ved 
forlengelse av Saltbakkveien. 

Leivsetveien er fylkeskommunal og første del av Saltbakkveien er offentlig (kommunal).  

Dimensjonerende kjøretøy er lastebil. Privat del av Saltbakkveien er videre regulert inn i 
henhold til kommunens anbefaling, dvs. total bredde på 8 m hvorav selve kjørebanen reguleres 
inn med bredde 5 m. 

5.8. Kollektivtrafikk 
Nærmeste bussholdeplass ligger i gangavstand fra planområdet. Planlagt utbygging vil derfor 
kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses positivt. 

5.9. Vann og avløp 
Planlagt bebyggelse i planområdet vil bli knyttet til eksisterende kommunalt VA-nett. 

5.10. Energiforsyning og EL-nett 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig måte for 
oppkobling mot strømnettet. 

5.11. Plan for avfallshåndtering 
Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt. I denne forbindelse er det tatt inn i bestemmelsene at 
ved utforming av området skal det tas hensyn til at bl.a. henting av avfall foregår på en god måte. 

5.12. Planlagte offentlige anlegg 
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Det er ikke planlagt offentlige anlegg i området. 

5.13. Kulturminner 
Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på hverken kulturminner eller -miljø. 

5.14. Naturmiljø 
Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på naturmiljø. 

5.15. Sosial infrastruktur 
Det vil ikke være behov for å øke skolekapasiteten som følge av planlagt utbygging. 

5.16. Universell utforming 
Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i boligene. 

5.17. Miljøoppfølging 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

5.18. Grunnforhold 
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak. 

5.19. Støy 
En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

5.20. Vindforhold 
En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

5.21. Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget varsles 
i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
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5.22. Risiko- og sårbarhet 
Nedenfor stilles opp en vurdering av aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter. I de tilfeller det er vurdert at 
det foreligger risiko for uønskede forhold eller hendelser, er det gitt merknad til hvordan dette løses. 

 

Emne Uønskede forhold eller hendelser Vurdering 

Ja Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

 X  

Er området geoteknisk ustabilt/er det 
fare for utglidning? 

 X  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 X  

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

 X  

Er det radon i grunnen? X  Iht http://geo.ngu.no/kart/radon/ 
er planområdet usikkert mht 
radon. Like nord og sør for 
planområdet er radonfaren 
definert som «moderat til lav». 
Det er lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye bygninger 
hvor det oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)?    

6Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

   

 Hendelser på veg  X  

 Hendelser på jernbane  X  

 Hendelser på sjø/ vann/ elv  X  

 Hendelser i luften  X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

   

 Utslipp av giftige gasser/ væsker  X  

 Utslipp av eksplosjonsfarlig/ 
brennbare væsker/ gasser 

 X  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

   

 Elektrisitet  X  

 Teletjenester  X  

 Vannforsyning  X  

 Renovasjon/spillvann  X  

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området: 

   

 Påvirkes området av magnetiske felt  X  

http://geo.ngu.no/kart/radon/
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fra kraftlinjer? 

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

 X  

Er det spesielle farer forbundet med 
bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området? 

   

 Til skole/barnehage  X  Nærmeste skole/barnehage 
ligger på Finneid. Syklende eller 
gående må benytte E6. 

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  Det er ingen nærmiljøanlegg i 
området. Syklende eller gående 
må benytte E6. 

 Til forretning X  Det er ingen forretning i området. 
Syklende eller gående må 
benytte E6. 

 Til busstopp  X Ved E6, 300 m unna, og et 
busstopp innenfor planområdet. 

Brannberedskap    

 Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

 X  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

  Avklares i forbindelse med 
byggesøknad 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

X   Det er kun Leivsetveien som gir 
atkomst til området for brannbil. 

Tidligere 
bruk  

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

   

 Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.  X  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

 X  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

 X  

 Annet (spesifiser)    

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

 X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

 X  

Annet (spesifiser)    

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ 
terrormål? 

 X  

 Finnes det potensielle sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

 X  

5.23. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 
oppfølging eller spesielle tiltak.  
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Ifm. byggesøknader må det imidlertid avklares om at er tilstrekkelig brannvannforsyning.  

5.24. Rekkefølgebestemmelser 
 
 Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

 Situasjonsplan 
 Teknisk infrastruktur, herunder VA-anlegg og elektrisk forsyningsanlegg 
 Dokumentasjon av fundamenteringsforholdene
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6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1. Overordnede planer 
Planlagt arealbruk/utbygging er i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel om tilrettelegging for spredt 
boligbygging utenfor de tre sentrene. 

6.2. Stedets karakter 
Planlagt bebyggelse med foreslått byggehøyde vil ikke endre karakteren i området vesentlig da 
eksisterende bebyggelse er ført opp både i 1 og 2 etasjer og varierer i størrelse/volum. 

Planlagt bebyggelse tenkes utformet i tradisjonell stil i harmoni med eksisterende bebyggelse. 

6.3. Landskap 
Planlagt utbygging vil ikke føre til store terrenginngrep.  

Krav ift. estetikk og helhetsvirkning er innarbeidet i bestemmelsene. 

6.4. Naturverdier 
Det er ikke registrert verdifulle artsforekomster i planområdet. Det foreligger heller ingen kjente 
registreringer av biologisk mangfold, og ut fra vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon 
er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort noen videre undersøkelser for å 
øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 
8 og 9.  

Registrerte naturtyper: Områdenavn Remskardet, gråor-heggeskog, innslag innenfor sørlige del 
av tiltaksområde. Det avgrensede området vernes i detaljreguleringsplanen. 

Planlagt utbygging vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende 
naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke 
tatt ytterligere stilling til.  

Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være svært små. 

6.5. Kulturverdier 
Planlagt utbygging vurderes å ikke komme i konflikt med verken kulturminner eller -miljø. 

6.6. Landbruksfaglige vurderinger 
Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruk. 

6.7. Trafikale forhold 
Planlagt utbygging vil føre til noe økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
avviklingsproblemer. 
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6.8. Teknisk infrastruktur 
Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg samt tilknytning til El- nett vurderes ikke å være 
problematisk. 

6.9. Rekreasjon og uteoppholdsarealer 
Planforslaget vurderes ikke å være til ulempe for utøving av friluftsliv, men vil kunne føre til økt 
bruk av det nærliggende friluftsområdet, noe som anses som positivt. 

6.10. Bomiljø/bokvalitet 
Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av hage eller 
uteterrasse.  

Solforholdene vil variere avhengig av plassering av husene, men solforholdene generelt anses å 
være tilfredsstillende. 

6.11. Barns interesser 
Frie og landlige omgivelser. Romslig areal til lek på egen tomt. Det settes krav til etablering av 
felles lekeareal i forbindelse med utbyggingen. 

6.12. Sosial infrastruktur 
Planlagt utbygging vil ikke utløse behov for å øke skolekapasitet. 

6.13. Universell tilgjengelighet 
Ny bebyggelse med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet iht. kravene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK). 

6.14. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planlagt utbygging vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. 

6.15. Interessemotsetninger 
Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet. 

6.16. Avveininger av virkninger 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i 
liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Se vedlegg 1. 



Forskrift om konsekvensutredning, vurdering av relevante tema som kan ha
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. § 21

Detaljreguleing Leivset – boligformål - enebolig

Dagens formål i kommuneplanens arealder: Bolig, LNFR
Foreslåtte formål: Bolig, friområde, veg (adkomst, Fv. 542)
Arealstørrelse: 33,4daa
Forslagsstiller: Ole Martin Pettersen
Beskrivelse: Hoveddelen av arealet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens
arealdel. Arealet benyttes hovedsakelig i dag som boligområde, noe innslag av skog.

Tema Konse-
kvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag)

Miljø Verdi og
omfang

Forurensning (klimagass
og annet utslipp til luft, jord
og vann

Det er forventet mindreøkning av biltrafikk.
Kollektivtilbud er tilgjengelig. Lav risiko.

Støy Avstand fra E6, lite støy i området.
Naturmangfold Naturmangfoldloven er vurdert.

Artsdatabanken: ingen funn innenfor tiltaksområdet.
Naturbase, naturtyper:
Områdenavn Remskardet, gråor-heggeskog, innslag
innenfor sørlige del av tiltaksområde. Det avgrensede
området skal vernes i detaljreguleringsplanen.

Samisk natur-og
kulturgrunnlag inkl reindrift

Del aveiendommen 84/69 (eksisterende
boligbebyggelse) ligger innenfor ytre markering av
flyttlei. Kilde: Kilden Reindriftskart. Det vurderes at
dette arealet ikke har vesentlig betydning for samisk
utmarksnæring og reindrift.

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner eller bygninger på
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak

Jordressurser Del av området mot nord-vest består av barskog med
middels bonitet. Med bakgrunn i atområdet allerede
består av fradelte boligtomter som er bebygd, samt at
arealbruken/arealutnyttelsen vil værebegrenset,
vurderes det at tiltaket ikke harsærlig negativ
konsekvens for miljøet.

Samfunn:
Transportbehov Området er utenfor sentrumsavgrensingen. Noe økt

biltrafikk må forventes. Det er kollektivtilbud til
sentrum/nærmeste dagligvarebutikk. Holdeplass
eksistereri umiddelbar nærhet.

Barn og unges oppvekstsvilkår Frie og skjermede omgivelser. Romslig areal til lek
på egen tomt. Skolebussen passerer gjennom
området.

Teknisk infrastruktur Vann-og avløpsanlegg finnes i området
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Liten risiko

Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk

Størstedelen av området er avsatt til bolig i
kommuneplanens arealdel



Samlet vurdering og eventuelle alternativer

Området er primært avsatt til boligformål i kommuneplanen. Alle berørte tomter er i
matrikkelen avsatt til bolig i definisjonen «Bruk av grunn». Totalt sett har tiltaket liten/mindre
konsekvens for de vurderte temaer. Planen legger opp til en utvidelse med beskjeden
fortetting. Det forventes en moderat økning i antall ny boenheter innenfor planområdet.

Konklusjon:

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ
konsekvens og rød er stor eller svært stor negativ konsekvens. Det er ingen temaersom gir
stor konsekvens for detaljregulering til boligformål. Registretgråor-heggeskog skal
hensyntas i arealdisponering innenfor planavgrensningen.

Samlet sett vurderes det at de gjennomgåtte temaene ikke gir direkte grunnlag for å
utarbeide en konsekvensutredning.

Oversikt over planavgrensning

Utarbeidet av Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune. Sist oppdatert 11.02.19
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Sammendrag: 
Østbø AS inngikk i 2015 avtale med Fauske kommune vedrørende bruk av Finneid kai i forbindelse med 
deres behov for tilgang til kai for utskipning. 
Kaien ble stengt for bruk i 2019 på grunn av sikkerhetsmessige utfordringer med pæler og kaidekke. 
Kaien kan ikke brukes uten en betydelig oppgradering, og Østbø AS er helt avhengig for sin produksjon, 
å ha tilgang til kaifront for lasting og lossing. 
 
Saksopplysninger: 
 
Når avtalen med Østbø AS ble inngått i 2015, krevde det da at kaien måtte oppgraderes betraktelig med 
hensyn på sikkerhet i, og rundt kaiområdet. I tillegg til at kaia ble oppgradert, ble det også etablert et 
system for administrasjon, tilsyn og bruk av kaien. Østbø AS har hatt dette ansvaret hele tiden, og også 
andre brukere har hatt full tilgang til kaien, og da også bruken av den. 
 
Finneid kai har historisk sett ikke vært prioritert av Fauske kommune når det gjelder vedlikehold og 
påkostninger. Dette har, uavhengig av de sikkerhtsmessige påkostninger som ble gjort av Østbø AS i 
2015, medført at tilstanden gradvis har blitt dårligere for hvert år. 
Dette har da resultert i at kaien i 2018, etter inspeksjon, etter hvert måtte tas ut av bruk på grunn av at 
pæler og landfester er begynt å svikte, og at man ikke kan garantere for sikker bruk av kaien. 
 
Det har vært avholdt flere møter mellom Fauske kommune og Østbø AS i tidsrommet 2018/2019, der 
problematikken har vært diskutert, og da med fokus på å finne gode løsninger for å kunne ha en kai som 
kan være disponibel for næringsvirksomhet, og andre, på Fauske. 
Problemstillingen har vært delvis kompleks, da det var viktig å finne en løsning som var dekkende for å 
kunne opprettholde drift, men samtidig kunne økonomisk forsvares. 
Det har derfor tatt tid for Østbø AS å kunne få avklart, med hjelp av kvalifiserte konsulenter, den riktige 



løsningen. 
 
I den økonomiske situasjonen som Fauske kommune er inne i, ble det diskutert frem en løsning der 
Østbø AS kunne forskuttere utbedringen av kaien slik at deres drift kunne fortsette, og da slik at en 
sikker kaifront på 10 meter kunne etableres med nye pæler og dekke. 
Kostnaden er estimert til å ligge i størrelsesorden 3 – 3,5 MNOK  for denne utbedringen, og det var 
kritisk å kunne komme i gang med snarest mulig. 
Administrasjonen av kaia, samt de øvrige vilkår, skulle i all hovedsak fortsette, og kaileie skal gå til 
avdrag på investeringsbeløpet. I praksis en utvidelse av allerede eksisterende kontrakt, men da med mer 
detaljert innhold i forhold til ansvarsfordeling. 
 
Det viste seg at en pælemaskin skulle til Bodø i sommer, og det hastet derfor med å kunne komme til 
enighet med en avtale som kunne sikre at prosjektet kunne igangsettes, og at Østbø AS kunne legge 
dette i bestilling slik at kostnadene ikke  skulle bli enda større. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dialogen mellom Fauske kommune og Østbø AS har vært veldig god og konstruktiv, og da kun med mål å 
sikre at Fauske kommune har en kai som kan fortsatt ha mulighet til lasting og lossing. Avtalen som 
foreligger er fremforhandlet i flere runder, og da for å kunne sikre interessene både til Fauske kommune 
for å ha en allmenningskai, samt at Østbø AS, og andre, har mulighet til å bruke kaia videre. 
 
På grunn av sommerferie, samt at det ikke var noen politiske møter som kunne avgjøre dette på normal 
måte, ble det avholdt telefonmøte med de respektive gruppelederne for partiene, der avtale og sak ble 
redegjort for.  
Det var ikke mulig å vente helt til oktober for å kunne avgjøre denne saken, da pælemaskinen på det 
tidspunkt sannsynlig var dratt sørover, og kostnadne ville blitt betydelig større, samt at man da ikke 
kunne påregne at kaien kunne komme i drift i 2019 heller. Dette var Østbø AS veldig klar var sterkt 
uheldig for deres drift, og man måtte da vurdere endret driftsmønster for deres virksomhet på Fauske. 
 
Gjennomføring av politisk behandling: 
 
Ordfører Jørn Stene organiserte innkalling til gruppelederne for de politiske partiene på Fauske, der 
avtalen ble utsendt på forhånd, og det ble gjennomført telefonmøter med de enkelte. 
Hvert telefonmøte ble gjennomført av Varaordfører Linda Salemonsen og Kommunalsjef Eiendom, plan 
og samfunnsutvikling Trond Heimtun. 
 
Følgende politikere var involvert: 
 
Ronny Borge (H) 
Nils-Christian Steinbakk (FL) 
Per Gunnar Skotåm (R) 
Jørn Stene (FL) 
Ole Orvin (SV) 

1. Leif Lindstrøm (FRP) 
2. Ottar Skjellhaug (AP) 

 
 
Avtalen ble tilsluttet av alle gruppeledere og kunne signeres. Per Gunnar Skotåm (R) tok forbehold 
vedrørende punktet om at Østbø AS kunne tre inn på høyeste bud. 
Den nye avtalen er betydelig mer detaljert, og regulerer ansvaret mellom partene på en mer tydelig og 



konkret måte. 
Avtalen er gjennomgått av kommuneadvokat og funnet som god og dekkende. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



BRUKSAVTALE  FINNEID KAI

1 AVTALEPARTER

Avtaleparter er Fauske kommune  (  orgnr. 972 418 021) og Østbø AS (org.nr 920 508  324)

2  BAKGRUNN
Fauske kommune er eier av Finneid kai. Østbø AS avd. Fauske er lokalisert  rett  ved Finneid

kai.

Kaien er sentral i Østbø AS sin virksomhet, som  i  dag sysselsetter 20 personer.  Uten  tilgang

til kai vil denne aktiviteten bli betydelig redusert.

Partene inngikk i 2015 en bruksavtale med varighet på 4+6 år.

Gjennom avtalen fra 2015 ble kaia oppgraden sikkerhetsmessig av Østbø AS samtidig som

det ble etablert system for administrasjon, tilsyn og bruk av kaien.

l  2019 må kaia oppgraderes bygningsmessig for at den skal kunne brukes av Østbø AS og

andre  brukere.

Denne avtalen erstatter tidligere bruksavtale fra 2015.

3  PARTENES  ANSVAR

Fauske kommune har ansvar for:

1) Tekniske installasjoner som lys, elektrisk anlegg og vannlavløp

2) Eiendomskostnader som strøm, vann, eiendomsskatt og andre offentlige avgifter

3) Eventuelle kostnader og utbedringer av selve kaien.

Unntak er beskrevet  i  punkt 5.

Østbø AS  skal  påse at kaien oppfyller krav  i  henhold til arbeidsplassforskriften. Vedlikehold

av sikkerhetsmessige installasjoner som gjerde, porter, leidere og kantlister er Østbø AS sitt

ansvar.

Østbø AS skal administrere bruken av kaien. Dette innebærer tilsyn med kaien,

administrasjon av båtanløp samt kontrollere adgang til kaien (låsing port). Båter som ønsker

å bruke kaien skal henvende seg til Østbø AS. Kontakt info ligger som vedlegg til denne

avtalen.

Østbø AS administrerer bruk av Iagerareale i tilknytning til kaien, se vedlagte kartskisse.

”;;—*;
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4- KAIAVGIFTER
Østbø AS vil stå for innkreving av kaiavgifter.

Kaiavgift er den godtgjørelse skip som anløper kaia skal betale for bruk av kaia.

Kaia er en almenningskai som alle interessenter kan bruke, da ved koordinering mot Østbø

AS samt betaling av kaiavgift etter gjeldende satser.

Kaiavgiften tilfaller Østbø AS som nedbetaling av sikkerhetsmessige utbedringer,

godtgjørelse for drift/administrasjon av kaien og for nedbetaling av bygningsmessige

utbedringer utført av Østbø AS., jfr. punkt 5 og 6.

Kaiavgifter fastsettes  i  årlig i  kontaktmøte mellom partene.

5  SIKKERHETSMESSIGE UTBEDRINGER

Som en del av opprinnelig bruksavtale inngått  i  2015 har Østbø AS forestått følgende

sikkerhetsmessige utbedringer av kaien:

.  Fjernet gammel skinnegang fra kranbane og etterstøpt

o Montert tre leidere

.  Montert ca 200 m kaifrontlist

-  Anskaffet redningshake

. Utbedret gjerde og montert to nye porter

-  Støpt  nytt  avstivningsstag mot land i nord

-  Støpt  nytt  dekke på 50m2

o Bekostet to tilstandskontroller på kaia

Disse utbedringene har en kostnad på kr 778.108 hvorav kr 400.000 avskrives i perioden

2015-2019. Resterende kr 378.108 avskrives over resterende leieperiode på 20 år.

6  BYGNINGSMESSIGE  UTBEDRINGER

l dagens tilstand kan ikke kaien brukes som følge av dårlige pilarer og svikt i kaidekket.

Østbø AS vil stå for utbedring av deler av kaien. Dette innebærer nedsetting av nye pilarer

og støping av  nytt  kai dekke på et område som gir ny kaifront på 10 meter. Budsjettpris på

denne utbedringen er MNOK 3,5 før eventuelle tillegg.

Blir større deler av kaien oppgradert på et senere tidspunkt av Fauske kommune, fordeles

mottatte kaiavgifter fra dette tidspunkt, forholdsmessig etter hvor stor andel av kaien som er

oppgradert av henholdsvis Østbø AS og Fauske kommune, målt etter lengde på kaifront.

Ved en slik deling skal Østbø ha kostnadsdekning for administrasjon av anløp og eventuelt

andre oppgaver selskapet leverer, samt inndekking av utgifter beskrevet under punkt 5.

ltr ole;
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7  AVTALENS VARIGHET  OG  OPPSIGELIGHET

Denne avtalen løper  i  20 år fra avtalen er signert. Innen et år før avtalens utløp skal partene

innlede forhandlinger om en eventuell ny avtale.

Avtalen kan sies opp av begge parter med  6  måneders varsel  i  avtaleperioden hvis det

inntreffer forhold av vesentlig art som påvirker bruken av kaien. Eksempler på forhold av

vesentlig art er alle forhold som begrenser bruken av kaien for Østbø AS og Fauske

kommune.

Blir avtalen brakt til opphør av Fauske kommune før utløpet av avtalen, er Østbø AS

berettiget å få refundert alle utlegg selskapet har hatt på kaien fratrukket kaiavgifter mottatt

fra 2019 og frem til avtalens opphør. Investert beløp skal avskrives lineært per år over

avtalens varighet, og gjenværende beløp dekkes av Fauske kommune.

8 ANDRE  FORHOLD

Hvis Fauske kommune i løpet av avtaleperioden beslutter å selge hele eller deler kaien, skal

Østbø AS ha rett til å tre inn på høyeste bud. Østbø AS sine utlegg til kaien justert for årlige
avskrivninger og mottatte kaiavgifter skal motregnes mot et eventuelt salgsbeløp.

Hvis Østbø AS ikke benytter retten til å tiltre høyeste bud, vil Østbø AS, ved et eventuelt

salg, få refundert sitt investerte beløp justert for avskrivninger som beskrevet i punkt 7.

Ved et eventuelt salg skal Fauske kommune ivareta Østbø AS sine behov for tilgang og bruk

av kaia i forbindelse med selskapets virksomhet på Finneid.

Hvis Fauske kommune har behov for bruk av Finneid kai  i  avtaleperioden til prosjekt der

ilandføring skal skje over kai, skal dette være til fri bruk. Slik bruk av kaien skal koordineres

med Østbø AS for ikke å skape konflikter i forhold til selskapets bruk.

Hvis Østbø AS legger ned sin virksomhet ved anlegget på Fauske, føres denne avtale til

opphør. Partene skal da gjennomføre forhandlinger om eventuell godtgjørelse/refusjon av de

investeringer Østbø AS har gjort og som kan nyttiggjøres av andre brukere.

Fauske kommune skal jobbe for å utbedre veien i tilknytning til kaien. Effektiv bruk av kaien
krever en bedre veistandard enn dagens.

2%
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9  SAMARBEID

Partene skal minimum en gang per år gjennomføre et  kontaktmøte  for å evaluere denne

avtalen.

l dette møtet skal kaiavgifter og nedskriving av invested beløp være tema med oversikt over

nevnte  kostnader  og inntekt.

***

Fauske, den  .3/7.  2019 ,. " Fauske. den‘j/f. 2019

For Øståla AS  " I for Fauske Kommune

*  .” x J
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Trafikksikringstiltak Terminalveien, Rognveien og Tinkeliheia 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

· Det forslås ingen nye opphøyde gangfelt. Det bør vurderes opphøyet gangfelt i kryssing av 
Tinkeliheia der gangvei fra Reitanveien kommer opp om forslag til reguleringsendring blir vedtatt. 

· Rognveien foreslås oppretthold uten omgjøring til forkjørsvei. 
· Det foreslås ikke tiltak om bygging av skille mellom vei og fortau. 

 

Saksbehandler har utarbeidet to alternative forslag til hastighetsbegrensning. 

Alternativ 1: 

Forslaget er høyeste tillatte hastighet til 40 km/t der det er oppbygget fortau, 30 km/t forbi 
skole/barnehage og 50 km/t det veibane og gang/sykkelvei er adskilte.  

Alternativ 2: 

Forslaget er 40 km/t på strekning med oppbygget gangfelt, 30 km/t forbi skole/barnehage og 50 
km/t på annen strekning. Det er mest gjenkjennbart og likt med andre øvrige strekninger i Fauske 
der skolebarn har skolevei. 



 

 
 

 
Sammendrag: 
 
Enhetsleder skole har fått innspill fra FAU leder i Hauan knyttet til trafikksikring i langbakken Hauan. Det 
oppfattes som strekningen i Rognveien fra avkjøring Bjørkeveien, nederst i bakken, og til avkjøring 
Granveien øverst i bakken. 



 
Der er ønsket: 

· Fysisk skille mellom veibane og fortau 
· Fartsdumper 
· Regulering av fartsgrense 
· Gjøre om langbakken til forkjørsvei. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Plan/utvikling har avholdt møte med enhetsleder VVA for å diskutere mulige tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten til myke trafikanter på strekningen Jernbanestasjon/Godsterminal og til møte med 
fylkesvei 830 – Vatnbygdveien. 
 
Dagens situasjon for skoleveier i Fauske sentrum kort oppsummert som følgende. 

 

Fra Klungset er det anlagt gang/sykkelvei parallelt med riksvei 80. Fartsgrensen er fra Klungset og til 
avkjøring Erikstad 70 km/t. Fra krysset og videre inn mot Fauske sentrum er det 50 km/t. På denne 
strekning er det etablert både separat gang/sykkelsti og fortøy uten fysisk skille til veibane. 

Fra indre Fauske til Vestmyra skole er det langs E 6 separat gang/ sykkelfelt med fartsgrense 60 km/t inn 
mot sentrum. Gang/sykkelvei trafikkeres av kjøretøy til eiendommer. Fra E6 opp Bremsebakken til 
kulvertkryssing jernbanen er det gang/sykkelvei med meget begrenset trafikk av kjøretøy. I forbindelse 
med skolestrukturvedtak i kommunestyre 2013 ble det etablert delprosjekt trafikksikker skolevei. 
Prosjektet omfattet blant annet kryssing av Jernbanegata i fotgjengerfelt. Det skulle anlegges, men 



utsatt, trafikkøy og fotgjengerfelt ved kryssing av utkjøring fra trafikkstasjon/jernbane og det ble 
etablert gang/sykkelfelt med fysisk skille mot parkeringsområde jernbane. Den kommunale vei 
Jernbanegata er i dag ikke skiltet med fartsbegrensning, det er den heller ikke på strekningen som er 
Statens vegvesen sitt ansvarsområde fra E6 og opp mot jernbanestasjon. 

Terminalveien har fartsgrense 40 km/t fra opphøyet fotgjengerfelt med lysregulering og til avkjøring 
godsterminal. Fra avkjøring til godsterminalen og videre mot jernbanekulvert er fartsgrensen skiltet med 
50 km/t. Rognveien er videre skiltet med fartsgrense 50 km/t frem til Finneid skole.  

Ved  krysset til jernbanekulvert er det planlagt etablert opphøyet gangfelt i Terminalveien. Fra 
jernbanekulvert og til avkjøring Gryttingveien er det separat gang/sykkelfelt. Fra Gryttingveien og frem 
til Granveien er det fotgjengerfelt. Videre frem til Finneidskole er det separat gang/sykkelfelt.  

I arbeidet med ny skolestruktur i Fauske ble et delprosjekt - Trafikksikker skolevei - etablerte med 
gang/sykkelvei gjennom boligfeltene i Hauan og ned til fortau på Terminalveien ved Rikets Sal. 
Gang/sykkelveien ble etablert med asfaltdekke og det ble oppsatt lysstolper på strekninger der det fra 
tidligere var dårlig og mangelfull belysning. Det er i dokumenter fra den gang ikke kommet ønske om 
redusert fartsgrense eller fysisk skille mellom vei og fortau. Elever som måtte krysse Rognveien fra 
Einerveien og Heggveien var ment å fortsette inn på vei på motsatt side med fartsgrense 30 km/t og inn 
til gang/sykkelvei gjennom boligområdene nordvest av Rognveien. 

Elever som skal til Finneid skole har anledning til på veier med fartsbegrensning 30 km/t å benytte 
gangveier og knytte seg til starten av etablert separat gang/sykkelvei til Finneid skole. 

I forslag til revisjon av reguleringsplan Fauske sentrum øst er det ivaretatt etablering av gang/sykkel vei 
fra øverst i Reitanveien til kryssing av Tinkeliheia hvor gangfeltet foreslås flyttet og kort strekning av 
gang/sykkelvei foreslås forlenget til møte med gang/sykkelvei fra Reitanveien.  

Fra fylkesvei 830 – Vatnbygdveien -  til avkjøring Heia er det oppbygget fortau. På denne strekning er det 
fartsbegrensning 40 km/t  Videre opp Tinkeliheia er det etablert separat gang/sykkelvei til  
fotgjengerovergang Finneid skole. På denne strekningen er det fartsbegrensning 50 km/t.  

Langs E 6 ved Kleivhammeren og Kleiva er veibane skilt med autovern til fortau. Langs E 6 videre frem til 
fylkesvei 830 – Vatnbygdveien er det separat gang/sykkelvei. E 6 har fartsbegrensning på 60 km/t. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Riksvei 80 og E 6 utenom Fauske sentrum må i denne sammenheng sees på som gjennomfartsveier og 
derav høyere tillat hastighet. Skolebarn må både krysse og gå på etablerte fortau og gang/sykkelveier 
med større hastighet, med større trafikk og med tunge kjøretøy enn hva tilfelle er på kommunale veier. 

For de kommunale veiene med elevtrafikk er det i dag mange forskjellige fartsbegrensninger selv om de 
i utgangspunktet er likt etablert. (fortau – separat gang/sykkelfelt)  

Med hyppig oppstykket fartsgrenseskilting og ulik praksis, kan det minske respekten for skiltingen fra 
førere og føre til mer uønskede hendelser. 

Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) avga 21. februar 2013 uttalelse i forbindelse med prosjektbeskrivelse 
ny skolestruktur Fauske kommune tredje kulepunkt: 

Der hvor det er blanding av myke trafikanter og annen trafikk skal fartsgrensen være 30 km/t, jfr. 
Målsetting om areal og transportplanlegging i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet 201 – 2013, 
som legger opp til et trafikksystem som separerer fotgjengere, syklister og motorkjøretøy på veier 
med fartsnivå over 30 km/t. Dette har sin bakgrunn i fartens betydning for trafikksikkerheten, og 



spesielt skadeomfang når ulykker skjer. 

Saksbehandler vurderer at for store deler av de omtalte strekninger på kommunal vei er det lagt opp til 
at fotgjengere, syklister og kjøretøy er adskilt med oppbygget fortau og egne gang/sykkelveier. Det er i 
boligfeltveiene at det er blanding av myke trafikanter og annen trafikk. Disse veier skiltet med soneskilt 
30. Også skole og foreldre har et ansvar med å veilede og gi elever kunnskap om å foreta trygge og sikre 
valg av skolevei.  

Å etablere et fysisk skille mellom langbakken i Rognveien og fortau vil ha påvirkning på flere faktorer. 
Fortauet er smalt fra før så veibanen blir smalere om et skille etableres – eller grunneiere må avstå 
eiendom. En annen konsekvens er at VVA må anskaffe/leie nytt utstyr til brøyting. Vintervedlikeholdet 
blir vesentlig dyrere med et fysisk skille i tillegg til anleggskostnadene. 

Til vurdering er det også fremført forslag om å gjøre Rognveien til forkjørsvei. Et slikt forslag er også 
tidligere blitt fremmet. Det er regionveikontoret som er skiltmyndighet slik skilting. Det er en viss fare 
ved bruk av skilt med forkjørsvei - at aktsomhetsplikten i veitrafikkloven blir mindre ivaretatt av 
kjørende i Rognveien. 

§ 3.Grunnregler for trafikk. 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare 
eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 
 

Saksbehandler er av den mening at praktisering av høyreregelen - at kjørende har vikeplikt for kjørende 
fra høyre - er med på å opprettholde aktsomheten blant førere. Sideveiene har også bratte stigninger 
inn på Rognveien og vinterstid kan det oppstå situasjoner der oppbremsing og igangkjøring blir 
vanskelig. En reduksjon i øvre tillatt hastighet er med på å bedre trafikksikkerheten for alle også for å 
begrense skadeomfang om uhell oppstår. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Status som nasjonalparkkommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
22.05.2018 Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune 1381685 

04.07.2019 Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren "Norges 
nasjonalparker" - Invitasjon til kommunene om å søke status som 
nasjonalparkkommune - ny og revidert versjon 

1415542 

04.07.2019 Prosedyrer 1415544 

04.07.2019 Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2 status 010619 1415545 

04.07.2019 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren 
Norges nasjonalparker, brev datert 31 mai 2017 

1415546 

04.07.2019 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren 
Norges nasjonalparker 

1415547 

 
Saksopplysninger: 
Miljødirektoratet har invitert bl.a. Fauske kommune til å søke status som nasjonalparkkommune. Målet 
for strategien er at flere skal besøke nasjonalparkene, bedre vern og større verdiskaping. Merkevaren 
innebærer en helhetlig visuell profil som skal gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. 
Nasjonalparkkommunene skal bruke merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen. 
 
Merkestrategien legger opp til et utstrakt samarbeid mellom nasjonalparkstyrene, besøkssentrene, 
nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene og forvaltningsmyndighetene for andre 
verneområder, de såkalte "aktører under merket". Miljødirektoratet er ansvarlig for implementeringen 
av merkestrategien og har en koordinerende rolle på nasjonalt nivå, mens aktørene vil stå for den 
praktiske gjennomføringen av strategien. For å nå målsetningene for strategien, kreves det et målrettet 
arbeid fra aktørene under merkevaren. 
 
Kriteriene for nasjonalparkkommunene skal sikre at kommunen følger opp ansvaret og oppgavene det 
medfører å være aktør. Det gjelder egen virksomhet og i samarbeidet med andre aktører under merket, 
lokalt næringsliv og andre. 
 
Invitasjonen går til kommunene som er berettiget til å søke om status som nasjonalparkkommune. 
For å være søknadsberettiget (se også vedlegg 3), må kommunen: 

· ha en hel nasjonalpark innenfor kommunegrensen 

eller 
· ha nasjonalparkareal og delta i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner med 



nasjonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, tilrettelegging og reiseliv 
eller 

· ha et autorisert besøkssenter nasjonalpark evt. et informasjonssenter med 

samarbeidsavtale med et besøkssenter nasjonalpark gjelder tilsvarende samarbeidskrav 
som over. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Intensjonen om å gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige er svært positivt. Imidlertid 
har Fauske kommune i de siste årene hatt lite fokus på å markedsføre nasjonalparkene Sjunkhatten og 
Junkerdal. Vi har vært aktiv deltaker i samarbeidsoppgaver på bl.a. innfallsporter og besøksstrategier, 
men forventninger om gjennomføring av tiltak har stort sett ligget hos nasjonalparkstyret. Det er ingen 
ansatt i kommunen som har et særskilt ansvar for forvaltningen av nasjonalparkene. Det vises også til 
saken som er fremmet om kommunens forventninger til nasjonalparkstyret.  
 
Det er nevneverdig at nasjonalparkstyret har skrevet et notat om hvilke ressurser miljødirektoratet så 
langt har brukt på Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Det virker lite sannsynlig at kommunen vil få en 
annerledes behandling dersom vi aktivt søker om å bli nasjonalparkkommune. Etter å ha lest 
miljødirektoratets kriterier for å få status som nasjonalparkkommune virker det som svært 
arbeidskrevende, men det kommer ikke til være mulig å søke om midler til dette. Kommunen vil dermed 
få betydelig med arbeidsoppgaver, uten at det er finnes økonomi, eller en ansatt som kan ta ansvar for 
denne oppgaven. Det frarådes dermed at kommunen søker om status som nasjonalparkkommune. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren 
Norges nasjonalparker  
Invitasjon til kommunene om å søke status som 
nasjonalparkkommune 

 
I 2015 lanserte regjeringen en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges 
nasjonalparker. Målet for strategien er at flere skal besøke nasjonalparkene, bedre 
vern og større verdiskaping. Merkevaren innebærer en helhetlig visuell profil som skal 
gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. Nasjonalparkkommunene 
skal bruke merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen. 
Kommunene inviteres nå til å søke om status som nasjonalparkkommune. Kommunene 
må være søknadsberettiget for å kunne søke. 

Merkestrategien legger opp til et utstrakt samarbeid mellom nasjonalparkstyrene, besøkssentrene, 
nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene og forvaltningsmyndighetene for andre 
verneområder, de såkalte "aktører under merket". Miljødirektoratet er ansvarlig for 
implementeringen av merkestrategien og har en koordinerende rolle på nasjonalt nivå, mens 
aktørene vil stå for den praktiske gjennomføringen av strategien. For å nå målsetningene for 
strategien, kreves det et målrettet arbeid fra aktørene under merkevaren.  
 
I dag er det 34 kommuner som har status som nasjonalparkkommune. De første 
nasjonalparkkommunene fikk statusen 2008, de siste i 2012. Kriteriene som ble brukt da 
kommunene ble tildelt statusen, var i stor grad basert på nasjonalparkareal i kommunen. Statusen 
ble gitt for perioden fram til 2018. Denne ble i 2017 forlenget fram til 2021. 
 
Når nasjonalparkkommunene får et ansvar for å gjennomføre merkestrategien, stilles det andre krav 
til kommunene enn i 2008. Kriteriene for nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren ble 
fastsatt i 2017, se vedlegg 1 og 2. 
 
Et sentralt begrep i merkestrategien er "kundereisen". Kundereisen kan for eksempel starte når en 
besøkende finner informasjon på nettet, fortsetter med å besøke en nasjonalparkkommune eller et 
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besøkssenter og drar videre til en nasjonalpark. Konseptet er at "et besøk et sted/hos en aktør fører 
til besøk hos en annen". Merkevaren skal skape gjenkjennelighet gjennom hele "kundereisen". Det 
forutsetter at aktørene må samarbeide. 
 
Kriteriene for nasjonalparkkommunene skal sikre at kommunen følger opp ansvaret og oppgavene 
det medfører å være aktør. Det gjelder egen virksomhet og i samarbeidet med andre aktører under 
merket, lokalt næringsliv og andre. 
 
En kommune som er godkjent som "aktør under merket"/nasjonalparkkommune kan og skal bruke 
merkevaren i profileringen av kommunen. 
 
Invitasjonen går til kommunene som er berettiget til å søke om status som nasjonalparkkommune. 
For å være søknadsberettiget (se også vedlegg 3), må kommunen: 
 

 ha en hel nasjonalpark innenfor kommunegrensen 
eller 

 ha nasjonalparkareal og delta i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner med 
nasjonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, tilrettelegging og reiseliv 

eller 
 ha et autorisert besøkssenter nasjonalpark evt. et informasjonssenter med 

samarbeidsavtale med et besøkssenter nasjonalpark gjelder tilsvarende samarbeidskrav 
som over. 

 
I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, søke om status som 
nasjonalparkkommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om de er 
søknadsberettiget. 
 
Invitasjonen til å søke om status som nasjonalparkkommune går til kommuner som har 
nasjonalparkareal, se vedlegg 4. Informasjon om at kommuner kan søke om status som 
nasjonalparkkommune vil også bli lagt ut på Miljøkommune.no. 
 
I vedlegg 3 fremgår hva søknaden skal inneholde og gangen i behandlingen av søknader. 
Miljødirektoratet vil behandle søknadene fortløpende. Søknader fra kommuner som i dag er 
nasjonalparkkommuner og søknader fra kommuner som ikke er det, vil bli behandlet på samme 
måte.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Olav Nord-Varhaug Reidar Dahl 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
 



3

Vedlegg: 
1. Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 
2. Brev fra Miljødirektoratet av 31.05.2017: Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører 

under merkevaren "Norges nasjonalparker" 
3. Prosedyrer vedrørende søknad om status som nasjonalparkkommune 
4. Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2  
 
Nyhetsmelding fra KLD 13.04.2015: Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges 
nasjonalparker: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-
kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/ 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/
http://www.norge.no/
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Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren 
"Norges nasjonalparker" Invitasjon til kommunene om å søke 
status som nasjonalparkkommune – ny og revidert versjon 

I 2015 lanserte regjeringen merkevaren "Norges nasjonalparker". Målet er flere besøkende,  
bedre vern og større verdiskaping. Merkevaren innebærer en helhetlig visuell profil som skal 
gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. Nasjonalparkkommunene skal bruke 
merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen. Kommuner med 
nasjonalparkareal på land større enn 1km2 er søknadsberettigede og inviteres til å søke om 
status som nasjonalparkkommune. I særlige tilfeller kan også andre kommuner søke om 
statusen. 
 
Miljødirektoratet inviterte i brev av 15.05.2018 96 kommuner til å søke om status som 
nasjonalparkkommune og bli en aktør under merkevaren. Pr 1.6.2019 har 11 kommuner fått status 
som nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren. Behandlingen av søknadene har avdekket 
behov for noen klargjøringer og justeringer, særlig kravene for å være søknadsberettiget. Omtalen 
av dette i søknadsprosedyrene (vedlegg 3) er justert tilsvarende. Dette brevet er en revidert versjon 
av invitasjonen og erstatter brev med vedlegg av 15.5.2018. 
 
Denne invitasjonen går til de 102 kommunene som har nasjonalparkareal på land større enn 1 km2 

(nye beregninger januar 2019). Brevet går også til orientering til kommunene som allerede har fått 
status som nasjonalparkkommune uten at brevet har konsekvenser for disse.  

Merkevaren "Norges nasjonalparker" og nasjonalparkkommunene 

Miljødirektoratet er ansvarlig for implementeringen av merkevaren og har en koordinerende rolle på 
nasjonalt nivå. Den praktiske gjennomføringen av strategien er det nasjonalparkstyrene, 
nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene, besøkssentrene og forvaltningsmyndighetene for 
andre verneområder, de såkalte "aktørene under merkevaren", som vil stå for. For å sikre et godt 
resultat, kreves et målrettet arbeid fra aktørene og et utstrakt samarbeid dem imellom. 
 
Ordningen med nasjonalparkkommuner ble etablert i 2008 og i perioden fram til 2012 fikk 34 
kommuner status som nasjonalparkkommuner. Kriteriene som ble brukt ved tildeling av statusen var 

Fauske kommune 
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i stor grad basert på nasjonalparkareal i kommunen. Disse kommunene fikk statusen for perioden 
fram til 2018. Den ble i 2017 forlenget til ut 2021.   
 
Kommuner som nå får status som nasjonalparkkommune, blir også "aktør under merkevaren". Med 
det følger et ansvar for å innfri kravene i de nye kriteriene fastsatt i 2017, se vedleggene 1 og 2.  
 
Et sentralt begrep i merkevarestrategien er "kundereisen". Kundereisen kan for eksempel starte når 
en besøkende finner informasjon på nettet, fortsetter med å besøke en nasjonalparkkommune, en 
nasjonalparklandsby eller et besøkssenter og drar videre til en nasjonalpark. Konseptet er at "et 
besøk et sted/hos en aktør fører til besøk hos en annen". Merkevaren skal være gjenkjennelig 
gjennom hele "kundereisen".  
 
Kriteriene for nasjonalparkkommunene skal sikre at kommunene følger opp ansvaret og oppgavene 
det medfører å være en "aktør under merkevaren". Det gjelder i egen virksomhet og i samarbeidet 
med andre aktører under merkevaren, lokalt næringsliv og andre. Interkommunalt samarbeid med 
andre kommuner/nabokommuner med nasjonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, 
tilrettelegging og reiseliv er ikke et krav, men kommunene oppfordres til å etablere slikt samarbeid 
da det kan være en avgjørende for å etablere gode "kundereiser", samtidig som det kan gi 
stordriftsfordeler og bedre ressursutnyttelse. 
 
En kommune som er godkjent som nasjonalparkkommune kan og skal bruke merkevaren i 
profileringen av kommunen. 

Når er en kommune søknadsberettiget og når kan den søke? 

Kommuner som innenfor kommunegrensene har et nasjonalparkareal på land større enn 1 km2, er 
berettiget til å søke om status som nasjonalparkkommune og som aktør under merkevaren. 
Invitasjonen går til de kommunene som har slikt areal, se vedlegg 4. Informasjon om at kommuner 
kan søke om status som nasjonalparkkommune, vil også bli lagt ut på Miljøkommune.no. 
 
Søke om status som nasjonalparkkommune kan kommunen gjøre når kommunestyret har gjort 
vedtak om at kommunen skal oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner.  
 
I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravet til nasjonalparkareal søke om status 
som nasjonalparkkommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om det er 
andre forhold som gjør at de likevel kan søke. Ett forhold som kan åpne for det, er om kommunen 
har en viktig innfallsport til en nasjonalpark. Det kan også være andre. 
 
I vedlegg 3 fremgår hva søknaden skal inneholde og gangen i behandlingen av søknader. 
Miljødirektoratet vil behandle søknadene fortløpende. Søknader fra kommuner som i dag er 
nasjonalparkkommuner og søknader fra kommuner som ikke er det, vil bli behandlet på samme 
måte.  
 
Vedlegg: 
1. Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" 
2. Brev fra Miljødirektoratet av 31.5.17: Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører 

under merkevaren "Norges nasjonalparker" 
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3. Prosedyrer vedrørende søknad om status som nasjonalparkkommune – revidert versjon juni 2019 
4. Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2, status 3.6.2019 
 
Nyhetsmelding fra KLD 13.04.2015: Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges 
nasjonalparker: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-
kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/ 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Reidar Dahl 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Norges nasjonalparkkommuner Brubakken 2 2688 LOM 
 
Vedlegg 
1 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges 

nasjonalparker, brev datert 31 mai 2017 
3 Prosedyrer 
4 Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2 status 010619 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/
http://www.norge.no/
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PROSEDYRE VEDRØRENDE SØKNAD OM STATUS SOM 
NASJONALPARKKOMMUNE – REVIDERT VERSJON JUNI 2019 
 

Innledning 
Det er et mål at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen. I 2013 ga KLD Miljødirektoraret i oppdrag å utvikle en merkevare for 
nasjonalparkene. Merkevaren skal medvirke til å gi nasjonalparkene en tydeligere identitet og sikre 
mer helhetlig informasjon om nasjonalparkenes verdier.  
 
Merkevaren skal også styrke nasjonalparkene som attraksjoner for besøkende gjennom høy kvalitet 
på tilbudet i og rundt parkene. Da vil flere bruke nasjonalparkene og den lokale verdiskapingen, 
blant annet i reiselivet, vil øke. Samtidig skal naturverdiene i parkene sikres på en enda bedre måte. 
Merkevaren og en implementeringsplan ble godkjent av KLD i 2016. 
 
Miljødirektoratet har ansvaret for å implementere merkevaren. I implementeringsplanen pekes det 
på fem aktører som vil være sentrale i gjennomføringen: 

 Norges nasjonalparker (forvaltningsstyrene) 
 Autoriserte besøkssentre 
 Nasjonalparkkommunene 
 Nasjonalparklandsbyene 
 Andre verneområder (forvaltningsmyndighetene) 

Nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren 
I perioden 2008 – 2012 fikk 34 kommuner status som nasjonalparkkommuner. Kriteriene som da 
gjaldt, bygde på i stor grad på hvor store areal i kommunen som var nasjonalpark.  
 
Med merkevaren følger at nasjonalparkkommunene sammen med de andre aktørene får ansvar for å 
implementere merkevaren Norges nasjonalparker. Samtidig gir statusen kommunene rett og plikt til 
å bruke merkevaren i arbeidet med lokal verdiskaping og profilering av kommunen. 
 
Krav til nasjonalparkkommunene 
For å være søknadsberettiget til status som nasjonalparkkommune, må kommunen ha et 
nasjonalparkareal på land innenfor kommunegrensen større enn 1 km2.  
 
Kommuner som er søknadsberettiget, kan søke om å bli godkjent som nasjonalparkkommune når 
kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen skal oppfylle kriteriene for 
nasjonalparkkommuner. Kravet til kommunen er at tiltak for å oppfylle kriteriene skal innarbeides i 
kommunens planverk og virksomhet forøvrig. Kommunene bør begynne arbeidet så snart den er 
tildelt statusen. Innarbeiding i kommuneplanen skal senest skje ved første revidering av 
kommuneplanen. 
 
Eksisterende nasjonalparkkommuner som søker og får godkjenning etter nye kriterier innen utløpet 
av 2021 beholder sin status som nasjonalparkkommune.  
 
I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravet til nasjonalparkareal, søke om status 
som nasjonalparkkommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om det er 
andre forhold som gjør at de likevel kan søke. Ett forhold som kan åpne for det, er at kommunen 
har en viktig innfallsport til en nasjonalpark. Det vil også kunne være andre. 
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Rettigheter som nasjonalparkkommune 
Status som nasjonalparkkommune gir kommunen rett til å ta i bruk merkevaren og designmanualen 
med retningslinjer i profilering av kommunen.  
 
Status som nasjonalparkkommune gir rett til å søke medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner 
(org.nr. 914 889 375). 
 
Prosedyrer ved søknad om og tildeling av status som nasjonalparkkommune 
Følgende prosedyre benyttes ved søknad om og tildeling av status som nasjonalparkkommune: 

1. Kommunestyret gjør vedtak om at kommunen skal implementere kriteriene for 
nasjonalparkkommuner i kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planverk og i 
kommunens virksomhet forøvrig. 

2. Kommunen sender søknad til Miljødirektoratet om å bli godkjent som 
nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» 

 Følgende informasjon skal fremgå av søknaden: 
 kommunens navn, adresse og organisasjonsnummer, 
 navn på kontaktperson, telefon-/mobiltelefonnummer og e-postadresse 
 
Følgende vedlegg skal følge søknaden: 
 Kopi av kommunestyrevedtak og saksframlegg. 
 Tidfestet handlingsplan for implementering av kriterier for å være aktør under 

merkevaren Norges nasjonalparker. Handlingsplanen skal vise hvordan kommunen vil 
innarbeide kriteriene i kommuneplanen. Frist for innarbeiding er ved første revisjon 
av planen. 

3.  Miljødirektoratet tildeler statusen hvis søknaden er fullstendig og kommunen 
 oppfyller kravene ovenfor. Miljødirektoratet avviser søknaden om søkeren ikke 
 kvalifiserer til statusen 

 
Miljødirektoratets avgjørelse kan ikke påklages. 

Rapportering 
Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status for implementeringen av kriteriene en gang pr. 
kommunevalgperiode. Det bør gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen 
sendes Miljødirektoratet. 

Tilbaketrekking av status som nasjonalparkkommune 
Miljødirektoratet kan/vil frata kommuner statusen som nasjonalparkkommune hvis: 

 kommunen ikke innarbeider kriteriene i kommunenes virksomhet,  
eller 

 kommunens bruk av merkevaren ikke er i tråd med retningslinjene  
 

Tilbaketrekking av statusen kan ikke påklages. 
 
Når en kommune mister statusen som nasjonalparkkommune, skal all informasjon om at 
kommunen har slik status fjernes og ikke lenger anvendes. På samme måte skal skilt og andre 
effekter der merkevaren er brukt fjernes.  
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Tilbaketrekking av status som følge av statlige beslutninger 
Ordningen med nasjonalparkkommuner kan opphøre som følge av politiske vedtak på nasjonalt 
nivå. Miljødirektoratet vil da trekke tilbake retten til å gjøre seg nytte av status og merkevare. 
Berørte kommuner skal i så fall varsles om dette i god tid. 



 

 

Kommuner med nasjonalparkareal 

større enn 1 km2 

Status 3.6.2019
Alta 
Arendal 
Aurland 
Balestrand 
Bardu 
Beiarn 
Bodø 
Brønnøy 
Båtsfjord 
Dovre 
Eidfjord 
Engerdal 
Etne 
Fauske 
Flakstad 
Folldal 
Fredrikstad 
Færder 
Førde 
Gausdal 
Gildeskål 
Gloppen 
Grane 
Grimstad 
Grong 
Hammerfest 
 

Hattfjelldal Hol 
Holtålen 
Hvaler 
Jondal 
Jølster 
Karasjok 
Kautokeino 
Kragerø 
Kvalsund 
Kvinnherad 
Lesja 
Lierne 
Lom 
Luster 
Lødingen 
Meløy 
Meråker 
Midtre Gauldal 
Moskenes 
Målselv 
Namsskogan 
Nesseby 
Nesset 
Nord-Aurdal 
Norddal 
Nord-Fron 

Nordre Land 
Nordreisa 
Nore og Uvdal 
Odda 
Oppdal 
Os 
Os 
Porsanger 
Rana 
Rauma 
Rennebu 
Ringebu 
Rødøy 
Røros 
Røyrvik 
Saltdal 
Sel  
Selbu 
Skjåk 
Snåsa 
Sogndal 
Sortland 
Steinkjer 
Stjørdal 
Stor-Elvdal 
 

Stryn 
Sunndal 
Sørfold 
Sør-Fron 
Sør-Varanger 
Tinn 
Tolga 
Torsken 
Tranøy 
Trysil 
Tvedestrand 
Tydal 
Tynset 
Ullensvang 
Ulvik 
Vadsø 
Vang 
Vardø 
Vefsn 
Verdal 
Vevelstad 
Vinje 
Vågå 
Øystre Slidre 
Årdal 



 

å

I .

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
Brubakken  2
2686  LOM Trondheim, 31.05.2017

Deres ref.: Vår ref.  (bes oppgitt  ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2017/4649 Reidar Dahl

Kriterier for nasjonalparkkommuner for  å  Være aktører under
merkevaren "Norges nasjonalparker"

Direktoratet  mener  kriteriene  NPKL  har utviklet er  egnet  for  å  vurdere om  kommunene  kan

godkjennes  som aktører under merkevaren. Kriteriene vil bli tatt  i  bruk etter første rullering av

kommuneplanene. Direktoratet vil  komme  tilbake til prosedyrer for godkjenning av

nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren.

Kommunene  kan søke om status som aktør før første rullering av kommuneplanen. Det

forutsetter at de kan vise til et systematisk arbeid for  å  nå målsetningene for merkevaren.

Vi viser til Deres oversendelse av  8.5.2017  med  kriterier  for  Nasjonalparkkommuner  som kan være

aktører under merkevaren "Norges nasjonalparker".

Merkevaren Norges nasjonalparker har som målsetning at nasjonalparkene skal trekke flere

besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som igjen skal føre til større

verdiskaping.  Kommunenes  oppgaver og roller gjør at de har  gode  forutsetninger for  å  kunne bli

sentrale aktører i arbeidet med  å  implementere merkevaren "Norges nasjonalparker". Samtidig vil

det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om målsetningene for

merkevaren skal nås.

Miljødirektoratet  mener  kriteriene  NPKL  har utviklet er  egnet  for  å  vurdere om  kommunene  kan gis

status som aktører under merkevaren.  Å  knytte kriteriene til kommuneplanen gir et  godt  grunnlag

for  å  vurdere hvordan  kommunene  arbeider for  å  nå målsetningene for merkevaren "Norges

nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at  kommunen  arbeider for  å  heve kvaliteten på

kundereisen. Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i  dette  arbeidet. Det  samme  vil

kompetanseoppbygging.

Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene  benytte logoen  for  "Norges

nasjonalparker" og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er Norges nasjonalparker,

de autoriserte besøkssentrene, Norges  nasjonalparklandsbyer og andre verneområder (ved

forvaltningsmyndigheten/forvaltningsstyret).  Logoen  og designmanualen profilerer merkevaren.

Miljødirektoratet forvalter designmanualen strengt og gir råd og veiledning i bruk av  den.  Samtidig

er en sterk merkevare avhengig av at det er  sammenheng mellom forventningene besøkende har til

merkevaren og opplevelsen av  den.  For  kommunene  vil det viktigste være kvaliteten på kundereisen

og hvordan de besøkende opplever  den.

Postadresse:  Postboks 5672, Sluppen, 7485  Trondheim l  Telefon:  03400/73  58 05 OO  l  Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no l  Internett: www.miljødirektoratet.no  l  Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim l  Grensesvingen 7, 0661  Oslol
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Miljødirektoratet er gitt ansvaret for å implementere strategien for merkevaren "Norges

nasjonalparker". Med det følger å tildele kommuner status som aktører under merkevaren.

Miljødirektoratet vil bruke kriteriene ved behandlingen av søknader fra nasjonalparkkommunene om

status som aktører under merkevaren.

l  kriteriene står at nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status for kriteriene hvert fjerde år i

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommunene sender statusen til NPKL. NPKL vil så

sende rapportene til Miljødirektoratet. Prosedyrene knyttet til nasjonalparkkommunenes

rapportering 0g NPKLs behandling av rapportene vil vi komme tilbake til. Vi vil da også redegjøre for

hvordan kriteriene skal brukes ved Miljødirektoratets behandling av søknader om status som aktører

under merkevaren. Rullering av kommuneplanene vil skje i neste kommunestyreperiode (2019-

2023). Gjennomgangen av statusen i kommunene kan da tidligst bli i 2020.

Miljødirektoratet ønsker at noen kommuner får status som aktører under merkevaren også før 2020.

Vi vil derfor behandle søknader fra kommuner som kan vise til at de arbeider systematisk med

målsetningene for merkevaren. Det kan være at kommunen har en kommunedelplan for temaet. Det

kan også henvises til relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen. Direktoratet vil da ta

hensyn til om tiltakene er i tråd med kriteriene som omhandler kundereisen og kompetanser.

Statusen som nasjonalparkkommuner ble i 2008 gitt for inntil 10 år og kommunene skulle da søke på

nytt om statusen ønskes opprettholdt. Direktoratet vil forlenge statusen som nasjonalparkkommuner

til 2021. Da vil ordningen for godkjenning nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren

være etablert og det vil være naturlig å vurdere om ordningen med nasjonalparkkommuner etter

kriteriene fra 2008 skal videreføres.

Hi lsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Olav Nord-Varhaug Reidar Dahl

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø  -  velg digital postkasse fra e—Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Norges Besøksadresse Postadresse Kontakt
nasjonalparkkommuner Brubakken 2 Postboks 5 Sentral +47 61 21 12 00
og nasjonalparklandsbyer 2886 Lom 2688 Lom Direkte +47 974 22 461

post@npkl.no

Organisasjonsnummer 914 889 375

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

att. Medlemmene

Dato 2. mai 2017

Kriterier for nasjonalparkkommuner for å
være aktører under merkevaren Norges
nasjonalparker

Nasjonalparkene er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. For å synliggjøre nasjonalparkene
som attraktive turmål, skal det implementeres en merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene.
Formålet med denne er å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål, og
bidra til tettere samarbeid mellom alle relevante aktører. En enhetlig profilering og kommunikasjon om
nasjonalparkene er en del av strategien, slik at nasjonalparkene fremstår som en enhetlig merkevare.
Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at personer med lite friluftslivserfaring
kan gå kortere turer  i  områdene, er viktige elementer  i  strategien. Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra
til økt besøk på en bærekraftig måte. Fokusområdene for merkevaren er verdiskaping, besøksforvaltning og
vern.

Nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene, nasjonalparkkommunene og lokalt næringsliv
skal være vertskap for opplevelser og vise omsorg for de besøkende og naturen. Denne oppgaven må løses
av aktørene  i  fellesskap.

Merkestrategien legger opp til et utstrakt samarbeid mellom aktørene. Kundereisen starter når den besøkende
finner informasjon på nettet, og fortsetter via besøk i for eksempel nasjonalparklandsbyen med reiselivsaktører
og besøkssenter til startpunktet, utkikkspunkt eller informasjonspunkt ved nasjonalparken. Hensikten er å gjøre
alle aktørene mer tilgjengelige for besøkende, men ikke minst legge til rette for at besøk hos en aktør fører til
besøk hos en annen.

Kundereise Reiselyst Bo/spise/oppieve Oppleve/lære Oppleve/lære

L ».»
===,.mz».       

Tjenestereise Nettside/nasjonalparker Nasjonalparklandsby Nasjonalparksenter Utkikkspunkt/nasjonalpark

Kundereisen betinger høy kvalitet  i  alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra til å sikre denne
kvaliteten. Det er  i  kvaliteten på kundereisen vi som vertskap kan innfri merkevarens lovnad om gode
opplevelser. Samtidig kan vi påvirke gjestenes bruk av nasjonalparken og området rundt for å ivareta
verneverdiene. Ikke alle verneområder har en kundereise som beskrevet over, men i et samarbeid med
reiselivsaktører vil alle verneområder ha sin egen kundereise.



Nasjonalparkene gir muligheter for utvikling av lokal og nasjonal bred (økonomisk, kulturell, sosial og

miljømessig) verdiskapning. Nasjonalparkkommunene skal legge til rette for realisering av mulighetene

merkevaren Norges nasjonalparker medfører. Selv om aktørene har forskjellige roller og ansvarsområder må
implementeringen av merkevaren skje som et aktivt og kontinuerlig samarbeid mellom aktørene.

Besøksforvaltning er å legge til rette for og styre bruken av kommunale områder slik at opplevelsen for de

besøkende og den lokale verdiskapingen blir best mulig, samtidig som man ivaretar naturkvalitetene.

Det er viktig at det stilles krav til aktørene under merkevaren for å sikre gjennomgående høy kvalitet. For

nasjonalparkkommuner som ønsker å bli en aktør under merkevaren betyr det at de skal bygge opp under
verneverdiene og kvalitetene  i  nasjonalparkene, legge til rette for verdiskaping samt implementere merkevaren

Norges nasjonalparker. Hvordan dette gjennomføres i kommunene behandles  i  kommuneplaner og

handlingsplaner.

Nasjonalparkkommunen har som aktør under merkevaren ansvar for å bidra, stimulere og legge til rette for

lokal verdiskaping og næringsutvikling.

Nasjonalparkkommunen har ansvar for tilrettelegging for kundereisen innenfor kommunens grenser, utenfor
nasjonalparkens grenser.

Nasjonalparkkommunen har et medansvar når det gjelder hvordan kommune og verneområdestyre skal

samarbeide om bidrag, stimuli og tilrettelegging i  og utenfor nasjonalparken. Kundereisen gir gode rammer for
dette og det er avgjørende at partene er bevisst sine roller og oppgaver, og at de utfyller hverandre og

arbeider godt sammen.

i et kundereiseperspektiv bør det være en sømløs overgang mellom områdene  i  og utenfor verneområdene.

Vernegrensene skal være tydelige og det bør oppleves som positivt å komme inn  i  et verneområde.
Kommuneplanen bør derfor komplettere besøksstrategien for nasjonalparken.

Nasjonalparkkommunen skal arbeide aktivt med å fylle rollen som aktør under merkevaren. Dette skjer
gjennom tiltak i egen regi eller  i  samarbeid med andre aktører som verneområdestyrer, besøkssenter,

næringsliv, grunneiere, fjellstyrer, frivillige organisasjoner og andre det er naturlig å samarbeide med.
Tiltak som bidrar til at opplevelsene  i  kundereisen blir så gode som mulige for de gjestene som besøker våre
områder skal prioriteres.

Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status  i  forhold til kriteriene nedenfor en gang hvert fjerde år  i
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen sendes  NPKL.

Gjennom kontinuerlige forbedringer vedlikeholdes eksisterende tilbud samtidig som det utvikles nye over tid.

Alle aktører under merkevaren Norges nasjonalparker skal følge retningslinjene  i
Desi nmanual for Nor es nas'onal arker.

'KRITERlER
FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER

1.0 Kommune Ian

Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren Norges

nasjonalparker  i  sitt planverk.

1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle under merkevaren Norges nasjonalparker skal

beskrives  i  kommuneplanen.

1.2 lkommuneplanens samfunnsdel beskrives mål og strategier for kommunen som
nasjonalparkkommune.

1.3 lhandlingsdelen beskrives konkrete tiltak og hvordan de skal gjennomføres  i  kommunal
virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer, frivillige organisasjoner og
private aktører.
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1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn til verneområdene og verneverdiene  i

områdene. Det må komme fram hvordan kommunen gjør dette ved bruk av arealformål

og eventuelt hensynssoner.

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og satsingsområde skal beskrives  i

kommuneplanen. Kommuneplanen skal støtte opp om besøksstrategien for

nasjonalparken(e) og de øvrige verneområdene  i  kommunen og slik bidra til en

funksjonell overgang mellom verneområdene og områdene utenfor.
1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt og kontinuerlig arbeid vurdere behov for

endringer og forbedringer som bidrar til merkevarens målsetting om mer besøk, økt

verdiskaping og bedre vern. Forslag til forbedringer tas opp under den årlige revisjonen

av handlingsdelen.

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status på kriteriene hvert fjerde år  i
forbindelse med revidering av kommuneplanen. Statusen sendes Miljødirektoratet.

&  Kundereisen

Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker være med å
innfri  merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern.

&  Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i de arenaene nasjonalparkstyrene har

etablert som faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg.

& Nasjonalparkkommunen skal ha minst en naturlig innfallsport til nasjonalparken  i  form
av et tettsted.

Tettstedet skal ha grunnleggende servicefunksjoner som dekker primære behov  i  et
kundereiseperspektiv, herunder; informasjon, overnatting, matservering og
dagligvarehandel.

&  Nasjonalparkkommunen skal ha en stedsutviklingsplan for tettstedet/tettstedene som er
valgt som innfallsport til nasjonalparken.

_2._4_ Nasjonalparkkommunen skal ha turmuligheter og merkede stier.
2_.5_ Nasjonalparkkommunen skal legge til rette for stedsnære aktivitets—, friluftslivs- og

opplevelsestilbud.
gå Nasjonalparkkommunen skal, i  tett samarbeid med sitt respektive verneområde—

/nasjonalparkstyre, informere om de nærliggende verneområdene og tilbudene  i
randsonen til disse. Dersom det skal informeres under merkevaren skal kommunens
nasjonalparkkommunelogo benyttes, ikke respektivt kommunevåpen og det tilhørende
malverket. All informasjon skal være  i  henhold til Desi nmanual for Nor es

nas'onalparker og holdes oppdatert.
ä  Nasjonalparkkommunen skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for å høyne

kvaliteten på alle punktene  i  kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. Dette medfører tett
dialog med kommersielle og ikke—kommersielle aktører.

ä)- Kompetanse
lØkt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen, verneområdene og
' god service til gjestene.

äl- Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller bidra til tiltak som styrker kompetansen
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og vertskapsfunksjon  i  egen kommune.
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Forventninger Fauske kommune til nasjonalparkene Junkerdal og Sjunkhatten 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
04.07.2019 Hvilke forventninger har din kommune til nasjonalparken(e)? (purring) 1415556 

29.07.2019 Sjunkhatten_NP_N_nett 1417265 

29.07.2019 Junkerdal norsk 1417266 

04.07.2019 Hvilke forventninger har din kommune til nasjonalparken(e) 1415557 

04.07.2019 Brev til kommunene i Midtre Nordland 1415558 

04.07.2019 Notat om ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
virkeområde 

1415559 

14.08.2019 Referat refgruppe Sjunkhatten 141118 1417959 
 
Saksopplysninger: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Fauske kommune til å gi en tilbakemelding på: 

· I hvilken grad mener kommunen at intensjonene ved opprettelsen av et stort nasjonalparkstyre 
er oppfylt? 

· Hvilke forventninger har kommunen for sine nasjonalparker og verneområder med tanke på:  
1. 1) forvaltning,  
2. 2) tilrettelegging,  
3. 3) skjøtsel,  
4. 4) naturoppsyn og  
5. 5) naturformidling/naturveiledning? 

· Hvilke prioriteringer ønskes at nasjonalparkstyret gjør for nasjonalparkene med tanke på dagens 
ressurssituasjon 

 
Nasjonalparkstyre ønsker å få en politisk behandling av ovennevnte spørsmålene. Vurderinger av plan 
og utviklingsutvalget må sendes innen svarfristen den 13. september. 
 
Mer info om nasjonalparkstyret er tilgjengelig på Midtre Nordland nasjonalparkstyrets hjemmeside: 
http://nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/ 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at styrets arbeid og resultatene evalueres både av brukere og politikere lokalt og regionalt. 
Styrets vurdering av forvaltning og tildeling av tiltaksmidler, herunder mangel på naturveiledning til barn 
og unge er beskrevet i vedlagte dokumenter. Det vises også til brosjyrene om Sjunkhatten nasjonalpark 
– barnas nasjonalpark, samt Junkerdal – det levende landet, som kort oppsummerer verdier av parkene. 

http://nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/


Det kommer tydelig frem at styret har søkt om midler hos miljødirektoratet uten å ha fått nok til å 
gjennomføre ønskede/nødvendige tiltak. Dette er uheldig og gjør at det fremdeles står igjen en del 
arbeid for bl.a. å oppnå målene til en barnevennlig nasjonalpark.  
 

· I hvilken grad mener kommunen at intensjonene ved opprettelsen av et stort 
nasjonalparkstyre er oppfylt? 

Det er gjennomført en del viktige tiltak, herunder igangsetting av arbeid med besøksstrategier og ulike 
møter med interesser. Dette fremmer medvirkning og åpne prosesser med alle interesser i 
nasjonalparkene. Sjunkhatten har oppdatert forvaltningsplan og styret viser til at de er godt i gang med 
gjennomføringen av planen. Junkerdal har imidlertid behov for revidering av forvaltningsplan da 
verneforskriftene er nye eller forvaltningsplan er utdatert. Dette forventes å kreve en del ressurser og 
det er viktig at det bevilges penger fra staten for å få dette gjennomført på en god måte. Det har 
kommet beskjed fra styret den 14.08.2019 at revidering av forvaltningsplanen nå er igangsatt, og det er 
gode nyheter. 
 
I forbindelse med besøksstrategi for Sjunkhatten er det gjennomført møter med referatgruppen, hvor 
saksbehandler er representant for Fauske kommune. I siste møte ble det diskutert hva som bør være 
mål, strategiske grep og tiltaksplan for nasjonalparken. Referat fra siste møte er vedlagt saken. To 
viktige mål er å styrke Sjunkhatten som begrep for områdene omfattet av nasjonalparken og gi sterkere 
innhold til begrepet «Barnas nasjonalpark». Forvaltningen tok innspill fra referansegruppen med i 
arbeidet med besøksstrategien og bidrar som samarbeidspartner i det videre arbeidet med 
tilrettelegging for bl.a. parkering, universell utforming av stier og aktiviteter rette mot målgruppen, 
herunder læresteder/stedsbasert læring. Dette er positivt for kommunen og vil bidra til at vi oppnår 
målene for parken. 
 
Sjunkhatten og arbeidet med innfallsporter: 
Det ble inngått et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune om å 
gjennomføre en felles planprosess der Fylkesmannen i Nordland utredet verneplanen og 
fylkeskommunen behandlet randsonene gjennom en fylkesdelplan. De berørte kommunene Bodø, 
Fauske og Sørfold var involvert i arbeidet gjennom deltakelse både i prosjekt- og styringsgruppe. 
Besøksstrategiene som nasjonalparkstyret jobber med har en del tiltak som kan tilrettelegge for økt 
besøk i nasjonalparkene og fokus er rettet mot hovedinnfallsportene. I forbindelse med 
besøksstrategiarbeidet er den viktigste føringa hvor fylkesdelplanen har definert innfallsporter til 
parken. Tilsatt prosjektleder (for utarbeiding av strategi for hovedinfallsportene) sa opp stillingen sin i 
slutten av 2017 og det er ikke avklart hvordan det påbegynte arbeidet tas videre. Representant for 
Sørfold kommune mener at forslaget som har kommet opp om deling mellom kommunene er uheldig. 
Prosjektet er såpass omfattende at det bør være tilsatt en dedikert prosjektleder. 
Nasjonalparkforvaltningen skal inntil videre bidra til godt og utviklende samarbeid i videre prosesser. 
Det blir opp til kommunene og fylkeskommunen å få prosjektarbeidet i gang igjen. Det er svært positiv 
at nasjonalparkstyret snart er i mål med besøksstrategien. Det vil hjelpe med videre føringer for 
eventuell prosjektarbeid. 
 

· Hvilke forventninger har kommunen for sine nasjonalparker og verneområder med tanke på:  
1. 1) forvaltning 
2. 2) tilrettelegging,  
3. 3) skjøtsel,  
4. 4) naturoppsyn 
5. 5) naturformidling/naturveiledning? 

Mangel på tiltaksmidler har vist at forvaltningen er redusert til å kun gjennomføre det som er høyst 
nødvendig, eller øremerket. Selv om det er 4 forvaltere for områdene, har det vist seg at det ikke er nok 
for å kunne gjennomføre alle tiltakene som kreves i parkene. Likevel har forvaltningen fått gjennomført 



en del viktige arbeidsoppgaver, herunder undersøkelser i forbindelse med besøksstrategien, og det har 
vært mer mulig for å komme med innspill til arbeidet. Dette bør man fortsette med. Styret har fått en 5. 
ansatt nå, som jobber med en del av de viktige oppgavene. Dette er positivt, og vi forventer at det 
medfører gode resultater fremover. 
 

· 2) tilrettelegging,  
Det gjenstår mye arbeid med tilrettelegging og det begrunnes med for lite ressurser og prioritering av 
andre oppgaver. Vi ser at helsesportsenteret og lokale ildsjeler står for en del av dette arbeidet, og det er 
svært positivt. Vi bør imidlertid få styret til å gjøre en del av tiltakene som nevnt i besøksstrategien, også 
for å få på plass mer skilting og etablering av nødvendige fasiliteter, bl.a. ved hovedinnfallsportene. Det 
vil være en forutsetning at tiltakene i besøksstrategien gjennomføres så snart som mulig, og i samarbeid 
med kommunen og andre interesser, slik at tilrettelegging blir gjort med best mulig resultat. 
Tilrettelegging utenfor parken er også en viktig del av dette. Her er det for eksempel usikker hva vi skal 
gjøre med tilgang til visse innfallsporter, og hvem som har ansvar for vedlikehold av veier. 

 
· 3) skjøtsel,  

Det har vært brukt betydelige beløp på hogst av granskog som truer verneformål i parkene. Det har i 
kommet inn negative reaksjoner fra ulike interesser om hvordan avvirkning av gran ble avsluttet, særlig 
med tanke på uttak av trærne og rydding i hogstfeltene. Det er uklart hva som gjøres med dette videre. 
Det har vært litt for lite samarbeid med kommunen og grunneiere i forbindelse med dette arbeidet. 
 

· 4) naturoppsyn 
Det skrives i ressursnotatet at oppsynsressursene i Midtre Nordland er svært små, sammenliknet med 
verneområder i andre deler av landet der verneområdene har faste SNO-stillinger. Det er meget uheldig 
og fører til forvaltningsproblemer i parkene. Forslaget at Statens naturoppsyn overtar oppsynsansvaret i 
Midtre Nordland  nasjonalparkstyrets verneområder, i samsvar med konklusjonene fra faggruppe for 
«forenkling av utmarksforvaltningen» sin rapport, med økning av oppsynsressursene vil være en bedre 
løsning for fremtiden.  
 

· 5) naturformidling/naturveiledning? 
Det er mye veiledning som foregår på nasjonalparksenteret i Storjord, men lokalt er det mindre aktivitet 
som f.eks. undervisning for barn. Nasjonalparkstyret har selv angitt at man ikke har kommet noe lengre i 
å tilby god naturveiledning til barn og unge i og rundt barnas nasjonalpark. Det er en viktig sak og gjør at 
Barnas nasjonalpark ikke møter målet. Dette er tatt med i arbeidet med besøksstrategien og resultatet 
vil vise seg fremover. 
 

· Hvilke prioriteringer ønskes at nasjonalparkstyret gjør for nasjonalparkene med tanke på 
dagens ressurssituasjon. 

6. Det bør være mer fokus på barnas nasjonalpark med tilsvarende aktiviteter og 
tilrettelegging. Det er viktig at tiltakene som nevnt i besøksstrategien gjennomføres 
så snart som mulig. 

7. Opplæring og naturveiledning bør trappes opp lokalt i parkene 
8. Det trengs en løsning for opprydding i områdene hvor granuttak har foregått. Selv 

om styret ikke har særlig midler til det, kan man se litt nærmere på alternativer hvor 
grunneiere, kommunen eller andre interesser kan bidra. 

9. Tilrettelegging på hovedinnfallsportene bør prioriteres (særlig skilting og 
nødvendige fasiliteter i nærheten av innfallsportene) 

10. Grunneiere og kommunen ønsker å få mer mulighet til å gi innspill og samarbeid i 
fremtiden. Medvirkning har så langt vært litt for lite og en del av tiltakene, eller 
mangel av de, medfører misnøye blant interessene. 

 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Ingvaldsen, Inge Sollund <fmnoiin@fylkesmannen.no>
Sendt: onsdag 3. juli 2019 14:06
Emne: Hvilke forventninger har din kommune til nasjonalparken(e)? (purring)
Vedlegg: Hvilke forventninger har din kommune til nasjonalparken(e) .PDF; Brev til

kommunene i Midtre Nordland.PDF; Notat om ressurssituasjonen i Midtre
Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde.PDF

Hei alle sammen!

På grunn av feil med elektronisk ekspedering sender jeg disse brevene per epost.

Vedlagt ligger to brev, ett sendt ut 16. mai 2019 der svarfrist manglet, og ett nytt brev fra i dag med
svarfrist 13. september 2019. I tillegg ligger et notat utarbeidet av undertegnede oktober 2018.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer din kommune til å gi en tilbakemelding på:
-I hvilken grad mener dere intensjonene til ved opprettelsen av et stort nasjonalparkstyre er oppfylt?
-Hvilke forventninger har kommunen for sine nasjonalparker og verneområder med tanke på: 1)
forvaltning, 2) tilrettelegging, 3) skjøtsel, 4) naturoppsyn og 5) naturformidling/naturveiledning?
-Hvilke prioriteringer skulle dere ønske at nasjonalparkstyret gjorde for deres nasjonalpark(er) med
tanke på dagens ressurssituasjon?

Håper dere rekker å ta dette opp til politisk behandling innen da, til tross for ferieavvikling i
mellomtiden.

Med vennlig hilsen
Inge Sollund Ingvaldsen

Nasjonalparkforvalter

Telefon: 75 54 79 81
www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/

Hvilke forventninger har din kommune til nasjonalparken(e)?: Hvilke forventninger har din
kommune til nasjonalparken(e) .PDF

Brev til kommunene i Midtre Nordland: Brev til kommunene i Midtre Nordland.PDF
Notat om ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde: Notat om
ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde.PDF

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hie12-0006uR-3w&i=57e1b682&c=n73oWTXA2PIvHjjDY9cshSG2zWicjVJC9M8qLYqk-NTOaMi79aiYQKbexHr1OuhEwNjcxHSb2VIJkAJDqK7gD2jhtAj_MLztm7RycAqepl4w_vVvzUPx3D8ktC8j_iPbTULcgABOg9JPkDsq0ub9RG-BR-4L3jI9386ZHaULRZ-aTohqbhuTtTmUBjbMd5T82Avde7RErMRYXJlCC7ys1YrJ-7_O0bhjYYon-w2CLfABxiPDRrRcj-NYt9_UdvULpfxekB1icX03B3uvFChxBA


Sjunkhatten
– barnas nasjonalpark



Sjunkhatten nasjonalpark
2°

Sjunkhatten nasjonalpark

I sykkelavstand fra Bodø by ligger Sjunkhatten 

nasjonalpark. Sjunkfjorden og Mistfjorden er 

en del av nasjonalparken, og det varierte land-

skapet er prega av mange karakteristiske spisse 

 topper, avrunda fjell, elver og vatn, og rolige daler. 

Landskapet kjennetegnes som vilt og variert – og 

samtidig nært og tilgjengelig.

Sjunkhatten nasjonalpark er barnas nasjonalpark. 

Den ligger sentralt i Nordlands tettest befolka 

 region, med mange barn og unge i nærom rådet. I 

 tillegg er nasjonalparken lett tilgjengelig med mange 

og varierte innfallsporter med enkel atkomst. Det er 

utallige muligheter for turopplevelser både til lands 

og til vanns, vinter og sommer. Her vil mennesker 

med ulike funksjons- og mestringsnivå finne 

sine utfordringer. I barnas nasjonalpark står 

 opplevelsene i kø for små og store året rundt!

I skjærgården vest for Sjunkhatten ligger to store 

naturreservater, Bliksvær og Karlsøyvær. Like øst for 

Sjunkhatten ligger Rago nasjonalpark. Rago grenser 

igjen opp til de tre store svenske  nasjonalparkene 

Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet. Sjunkhatten 

nasjonalpark inngår dermed som del av et nesten 

sammenhengende ”belte” med verna natur fra 

Vestfjorden, over ”kjølen” og langt inn i Sverige.

Fra fjord til fjell 
i salten 

3°

Inn Nordfjorden. Keipen speiler seg i Nordfjorden (teK)
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Sjunkhatten nasjonalpark

NatuRoPPLeVeLSeR

Sjunkhatten er stedet for de gode dagsturene, men har 

også utfordringer til de som ønsker mer ekstreme frilufts-

utfordringer. Bestigning av Korsviktinden er en fantastisk 

naturopplevelse. turen fra Valnesfjord til Kjerringøy er 

for de sprekeste og det kreves gode kunnskaper om 

kart og terreng, solide bein og god kondisjon. Vinterstid 

er det populært å gå til erlingbu i Bodømarka, eller fra 

Fridalen i Øvre Valnesfjord til Sætervatnet.

De fleste stiene og nærturene er merket med skilt og 

 retningspiler. turkartet ”Sjunkhatten nasjonalpark – 

Barnas nasjonalpark” viser aktuelle turer, merka stier og 

skiløyper i hele nasjonalparken. I Øvre Valnesfjord er det 

oppkjørte skispor inn til Sætervatnet og over til Røsvik 

Det er også oppkjørt skiløype fra Hopen til skihytta 

erlingbu. 

området i Øvre Valnesfjord er delvis tilrettelagt for 

 mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

5°

Oppsetting av fjelltelt i Bogvassbotn (teK)

Barn i båt ved Sjunkfjorden (Ht) På ski opp Krybblia med Korsviktind bak (IS)

Klatring på Breitind (SR)



Sjunkhatten nasjonalpark
6°

Sjunkhatten nasjonalpark

LaNDSKaP og geoLogI

Stor variasjon i landskapet og mange vassdrag  preger 

området. Her finnes trange fjorder, et mangfold av vatn 

og våtmarksområder, fjellandskap og alpine  topper, 

dalbotner og morener. Østre del av området har flere 

nord-sørgående marmorbelter, med til dels mange 

 forekomster av karst og grotter. Karst er spesielle former 

i fjell med mye kalk. Formene er dannet av vær, vind 

og vatn som gjennom tusenvis av år har gravd ut de 

for underligste formasjoner. Du kan følge en bekk som 

plutselig forsvinner under jorda for på mystisk vis å 

dukke opp igjen litt lenger framme. eller du kan finne rare 

former i berget, og små og store grotter. Noen grotter 

kan du til og med ta turen inn i. 

Grotting i Singelhåla (IS) Nordlandsbåt på fjorden (Ht)

Sørfjorden og Langnesbu (teK)

7°

Sjunkhatten sett fra sør, ut Sjunkfjorden (teK)



Fridal

Erlingbu

SJUNKHATTEN
NASJONALPARK

TEGNFORKLARING
Nasjonalpark

Overnatting

Servering

Turistinformasjon

Campingplass

JFF hytte

Formgiving og digital kartografi: Gåsvatn kart-tjenester, www.kart-tjenester.no  Digitale kartdata: Statens kartverk N250. Tillatelse nr. MAD12002-R125240
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Sjunkhatten nasjonalpark

DYReLIV

Pattedyrfaunaen i området er representativ for deler av 

nordnorske fjell-, skog- og sjøområder. 

av store rovdyr er det bare gaupa som opptrer regel-

messig. Fjordområdene har gode bestander av oter og 

den kan også følge vassdraga til innlandet. av hjortedyr 

er det en god elgbestand, streifdyr av rådyr og tilfeldige 

besøk av hjort. 

Vårmarksområdene i Øvre Valnesfjord i Fauske og 

Vassvikheian i Sørfold har et rikt fugleliv. Spesielt er det 

gode bestander av lommer, med faste hekke lokaliteter 

for både stor- og smålom. Sangsvane har  hekket i 

nasjonal parken og har flere faste hekkelokaliteter i 

våtmarks områdene som grenser inntil nasjonalparken. 

Rovfugler som havørn, kongeørn, hønsehauk og fjellvåk 

er fast inventar i nasjonalparken, men forekomstene er 

spredt.

Storlom (gR)Kalvemerking (IS)

PLaNteLIV

Vegetasjonen i nasjonalparken er relativt fattig, men 

det er stor variasjon innen området. Langs marmor-

beltene i de østre delene finnes næringskrevende fjell-

planter som reinrose og fjellbakkestjerne. Skogene her 

er frodige høgstatudebjørkeskoger med rike lavsamfunn. 

Nasjonalparken ligger i et nedbørsrikt område og har 

oseaniske planter som rome og bjønnkam. Sivblom 

og kongsspir er to østlige arter som vokser i området. 

Sivblom er ofte vanskelig å oppdage, men for et trenet 

øye kan denne sees på myrområdene i Øvre Valnesfjord. 

Røsslyng (teK)

Smalsoldogg (teK)
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Sjunkhatten nasjonalpark

HIStoRIe og KuLtuRMINNeR

Innenfor nasjonalparken er det både forhistoriske kultur-

minner fra steinalderen, samiske kulturminner og kultur-

minner knyttet til nyere tids norsk bosetting. De eldste 

kulturminnene er hele 8-9000 år gamle. Noen skriver seg 

fra en samisk veidekultur forut for tamreindrifta.

ut over 15- og 1600-tallet skjedde den norske ekspan-

sjonen med etablering av gårder inne i fjordene og 

langs de store dalførene. De livnærte seg på jordbruk og 

fiske. Mange boplasser har ikke lenger synlige spor etter 

 bebyggelse, men vegetasjonsmønster og gamle tufter 

viser at folk har bodd her i eldre tid.

tre driftsenheter bruker i dag området til tamreindrift. 

Dette er det eneste stedet i Nordland hvor  representanter 

for den lulesamiske kulturen fortsatt driver reindrift. 

Reinen er sårbar for forstyrrelser, særlig på senvinteren 

og i kalvingstida om våren. Nyt synet av reinsdyra, men 

vis respekt og hold avstand. 

Karstformasjon i Øvre Valnesfjord (gR) Mistfjorden, sett fra Dyrlihumpan (teK)

Fiske på Halsvatnet (IS)
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Sjunkhatten nasjonalpark

Kort om 
Sjunkhatten nasjonalpark

Hvor: 
Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland fylke. 

Slik kommer du til Sjunkhatten nasjonalpark:
Du kommer deg til området med Nordlandsbanen (tog) til Fauske og 
Bodø/ via fly til Bodø lufthavn/ via e6 og RV 80 til Fauske og Bodø/ via 
hurtigruta (riksveg nr 1) til Bodø.
Nasjonalparken har tre hovedinnfallsporter; Røsvik (Sørfold), Øvre 
Valnesfjord/Fridalen (Fauske) og Vatnvatnet (Bodø). I tillegg kommer 
flere andre innfallsporter.
For de som ønsker å besøke nasjonalparken med båt er det naturlig å 
starte fra Bodø by, Festvåg, Kjerringøy eller tårnvik i Bodø kommune 
eller Røsvik i Sørfold kommune.
Fra Bodø sentrum er nasjonalparkens vestre grense innen 
 sykkelavstand.

Informasjon om bl.a. overnattings- og servicetilbud:
NordNorsk Reiseliv aS: www.visitnordland.no, 
Visit Bodø: www.visitbodo.com, 

Hytter: 
Det er ingen åpne hytter i nasjonalparken og heller ingen turist-
foreningshytter. Bodø Jeger- og Fiskeforening (JFF) har to utleiehytter 
i nasjonalparken; innerst i Sørfjorden og i Heggvassbotten.

Tips:
en spesiell naturopplevelse får du ved å starte turen i innlandet, gå til 
kysten, fiske torsk eller sei, og så gå tilbake.

Kart:
Norge 1:50 000 2029-I, 2029-IV, 2030- II, 2129-IV og 2130-III
turkart Sjunkhatten nasjonalpark - Barnas nasjonalpark (1:50 000) 

Opprettet: 2010

Areal: 417,5 km2

Forvaltning og oppsyn:
området vil bli forvaltet av et interkommunalt styre
Statens Naturoppsyn, tlf. 90 06 10 33 

Nasjonalparksenter: 
Nordland nasjonalparksenter, Storjord i Saltdal, tlf. 75 69 24 00
www.nordlandnasjonalparksenter.no

Mer informasjon:
Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/nordland
ww.norgesnasjonalparker.no
 

ISBN (Trykt) 978-82-7072-372-0  ISBN (pdf) 978-82-7072-386-7
Layout: Guri Jermstad AS. Foto: Tor Egil Kvalnes / kvalnesfoto.com (TEK), Inger Sjöberg (IS), 
Sveinung Råheim (SR), Halvard Toften (HT), Gunnar Rofstad (GR)
Forside: på dagstur i Sjunkhatten nasjonlpark (IS). Kanopadling på Kristivatnet (TEK). 
Bakside: Kristivatnet, Aurnestindan, Ånsvikfjellet, Småtindan, Breiviktinden (såvidt) og Heggmotinden (TEK)  

I en nasjonalpark 
er du naturens gjest

•  gå hvor du vil, på beina eller på ski. 

 alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.

•  Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. 

 Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.

•  Du kan tenne bål, men husk det generelle 

 bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 

 15. april og 15. september. Vis hensyn når du 

sanker ved, tørrfuruer må ikke skades eller 

 ødelegges.

•  Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter 

til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner,   

vegetasjon og dyreliv. ta ekstra hensyn i  

 hekke- og yngletida.

•  Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. 

Husk jakt-/fiskekort. Det er jaktforbud i deler 

av nasjonalparken. Ikke bruk levende fisk som 

agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk 

fra ett vassdrag til et annet.

•  Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang 

i perioden 1. april til 20. august.

Elveutløpet fra Hømmervatnet, Fridalen (teK)

15°
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www.dirnat.no

Norges nasjonalparker – vår felles naturarv

Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store 
naturområder – fra hav til fjell. For  naturens egen 
skyld, for oss og for kommende  generasjoner.

Nasjonalparkene rommer storslagen natur med 
variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye 
fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder 
og kystområder. I tillegg finner du kulturminner 
som viser hvordan områder ble brukt tidligere. 

I nasjonalparkene finnes et mangfold av mulig-
heter for gode og spennende naturopp levelser. 
Bruk den flotte naturen vår – på naturens 
 premisser. 

Velkommen til Norges nasjonalparker!



Junkerdal

Det levende landet

N

ASJONALPARK

www.dirnat.no

Norges nasjonalparker – natur som får være seg selv

I Norges nasjonalparker er det naturens lover

som gjelder. Det er naturen selv som bestem-

mer, og gjør ting i sitt eget tempo. Vi opp-

retter nasjonalparker for å ta vare på store

naturområder – fra hav til fjell. For naturens

egen skyld, for oss og for kommende genera-

sjoner. 

Nasjonalparkene byr på et mangfold av

muligheter og opplevelser. Flott og variert

natur, jakt, fiske, planter, fugler, dyr og kultur-

minner. 

Ta i mot invitasjonen – bli kjent med naturen

og våre nasjonalparker. 

Direktoratet for
naturforvaltning
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Et område med sjel

I Junkerdal nasjonalpark er det ikke bare plantene

og dyrene som lever, men også fjella. Samisk kultur

og tradisjon har etterlatt en mengde spor og

historier knyttet til området. I den gamle samiske

kulturen hadde både planter, dyr og steder sjel og

betydde mye i dagliglivet. Mot grensa ligger det

høyeste grensefjellet i landet, det 1776 meter høye

Nordsaulo. I samisk tro har fjellet fungert som

vaktmann. 

Landskapet i Junkerdal nasjonalpark gir livsgrunn-

lag til en svært artsrik flora med mange sjeldne

planter. Den store sildrearten bergjunker er bare

funnet i tre områder i Norge, og har sine største

forekomster innenfor Junkerdal nasjonalpark. Den

er ennå ikke kjent på svensk side. Hele området

har vært svært viktig for å forstå innvandringen og

utbredelsen av planter og dyr etter siste istid.

Mot Nord-Saulo
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For kropp og sjel
Sammen med tilliggende fjellområder i Norge og

Sverige er Junkerdal nasjonalpark et av Skandinavias

største gjenværende villmarksområder. Her har du

mulighet til lange, flotte turer. Et av formålene med opp-

rettelsen av nasjonalparken er også å stimulere til opp-

levelse av natur og landskap.

Landskapet er variert, og er like fint å gå i som å se på 

– sommer som vinter. Flate vidder, bratte bergvegger,

virvlende elvestryk og høye tinder utfordrer både kropp

og sjel. I tillegg vandrer du i et kjent samisk kulturområde,

med mange kulturminner. Du finner flere merkede stier

og løyper, og mange hytter, buer eller gammer.

Argaladhytta i Skaitidalen har rykte på seg for å være

Norges triveligste turisthytte.

Jakt og fiske
Innenfor nasjonalparken finner du noen av de beste

fiskestedene i Saltdalområdet, spesielt nord for Balvatnet.

Du kan få både røye og ørret på kroken. Småviltjakt og

elgjakt er også populært. Husk jakt- og fiskekort!

NATUROPPLEVELSER

Ørretfangst

På jakt
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Unike landskapsvariasjoner 
Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og

Junkerdal i sør. Hele området er preget av et svært variert

landskap som ble formet under istiden for 10.000 år

siden. Landskapet er interessant og viktig i geologisk

sammenheng.

Nord i nasjonalparken finner du et småkupert vidde-

landskap med mange små og store vatn. I de vestlige

områda har fjellandskapet flere mindre dalfører der

vannet renner i retning Saltdal eller mot fjorden. I sør har

landskapet et betydelig innlandspreg, med langstrakte 

u-daler mellom høyreiste fjellmassiv. De sentrale områda

er vide og åpne med det store Balvatnet i midten.

Solvågtind er høyreist, markert og majestetisk og er det

mest karakteristiske fjellet i området.

LANDSKAP OG GEOLOGI

Mot Balvatnet

Lapprose
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PLANTELIV

Sjeldne planter
Junkerdal nasjonalpark ligger i regnskyggen i forhold til

Svartisen, og har et forholdsvis varmt og tørt sommer-

klima. Klimaet og gunstig berggrunn har gitt livsgrunnlag

til svært mange plantearter. Plantelivet har vakt nasjonal

interesse siden 1827.

I nasjonalparken finnes en rekke ”plantefjell” med stor

botanisk rikdom. Flere av vegetasjonstypene er generelt

sjeldne så som kantlynghei og reinrosehei med lapp-

rose. Mange av plantene i nasjonalparken finnes ellers

bare lengre nord, eller på andre kontinenter. Noen av

spesialitetene er grønlandsstarr, tromsvalmue,  halvkule-

rublom, svartbakkestjerne og fjellsolblom som alle har

sin sørgrense her. Andre sjeldne planter i nasjonalparken

er høgfjellsklokke, sølvkattefot, brann- og lodnemyrklegg.

Verdifullt hekkeområde
Mange sjeldne og truede fugler hekker innenfor nasjo-

nalparken, blant andre jaktfalk, kongeørn, smålom,

storlom og havelle. 

Dyrelivet er mangfoldig på grunn av den rike vegeta-

sjonen. Jerv og gaupe har fast tilhold her, og bjørnen

streifer regelmessig gjennom området. Reinbeite foregår

gjennom hele året. 

Nasjonalparken har også forekomster av sjeldne dag-

sommerfugler som for eksempel polarblåvinge og

heklagulvinge.

DYRELIV

Marisko

Fjellsolblom

Elg

Fjellsolblom
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HISTORIE  OG KULTURMINNER

En samisk ”historiebok”
Junkerdal nasjonalpark er først og fremst samenes

område. Reindriftsamene har holdt til i området fra 1500

– 1600-tallet, men det har foregått jakt og fangst i

uminnelige tider. Det meste av kulturminner i nasjonal-

parken stammer fra samene: spor etter teltboplasser,

gammetufter, hellere, fangstinnretninger og ildsteder. 

I skoggrensa finnes det også tufter etter fast samisk

gårdsbosetting. Samene driver fortsatt reindrift her. 

Det finnes også andre kulturminner i nasjonalparken,

blant annet etter gamle utmarksslåtter, fiske, fangst,

hogst og spor etter prøveskjerping og boring  i mineral-

forekomster.

Junkerdalsura naturreservat

Inntil nasjonalparken ligger Junkerdalsura naturreservat.

Junkerdalsura er med sin store artsrikdom en av Norges

mest kjente plantelokaliteter. Den strekker seg som et

trangt juv innover Junkerdalen. I dalbunnen bruser

Junkerdalselva og storslåtte fjell omkranser dalen.

Junkerdaldalsura naturreservatTur langs Junkerdalselva
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Kort om 

Junkerdal nasjonalpark

Hvor: 
Saltdal og Fauske kommuner, Nordland fylke.

Fremste særpreg:
Rikt planteliv med mange sjeldne planter. Nøkkelområde for 

å forstå utbredelsen av plantearter etter siste istid. 

Mange samiske kulturminner.

Friluftsliv:
Etablert stinett, hytter åpne for allmenn bruk. Godt fiske, 

spesielt i nord.

Slik kommer du til Junkerdal nasjonalpark:
Fly til Bodø. Tog til Lønsdal, Røkland, Rognan eller Fauske og

buss eller taxi videre.

Med bil: E6 til Storjord, Rv. 77 videre til Junkerdal, ta av til

Skaiti. E6 til Røkland, ta av til Evenesdalen og Storengdalen.

Rv. 830 til Sulitjelma og videre til Balvatnet om sommeren

eller Skihytta og Daja om vinteren.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud:
Salten Reiseliv AS, tlf. 75 64 33 03, 

e-post: firmapost@saltenreiseliv.no, www.saltenreiseliv.no

Tips:
Ta en dagstur til topps på Solvågtind. Beste utgangspunkt er

fra Storjord. 

Kart:
Balvatnet, Junkerdal,  Rognan  og Sulitjelma 

(alle i målestokk 1:50 000) 

Opprettet:
2004

Areal:
682 km2

Nasjonalparksenter:
Nordland nasjonalparksenter, Storjord, tlf.: 75 69 24 00,

www.nordlandnasjonalparksenter.no

Mer informasjon:

Fylkesmannen i Nordland, tlf.: 75 53 15 00.

Statskog Nordland, fjelltjenesten, tlf.: 75 15 79 57.

www.norgesnasjonalparker.no

Junkerdal  nasjonalpark
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I en nasjonalpark 

er du naturens gjest

• Gå hvor du vil, på beina eller på ski. 

Alt som har motor er i utgangspunktet 

forbudt.

• Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. 

Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.

• Du kan tenne bål, men husk det generelle

bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 

15. april og 15. september. Vis hensyn når du

sanker ved.

• Du kan plukke bær, matsopp og tradisjonelle

mat- og medisinplanter. Vis hensyn til kultur-

minner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i

hekke- og yngletida.

• Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. 

Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som

agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk

fra ett vassdrag til et annet.

• Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang

i perioden 1. april til 20. august.

Fjellsolblom
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
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Hvilke forventninger har din kommune til 
nasjonalparken(e)?  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre sendte 16. mai 2019 ut et brev til alle kommunene i sitt 
funksjonsområde der de ber kommunene komme med tilbakemelding på: 

 I hvilken grad mener dere intensjonene til ved opprettelsen av et stort 
nasjonalparkstyre er oppfylt? 

 Hvilke forventninger har kommunen for sine nasjonalparker og verneområder med 
tanke på: 1) forvaltning, 2) tilrettelegging, 3) skjøtsel, 4) naturoppsyn og 5) 
naturformidling/naturveiledning? 

 Hvilke prioriteringer skulle dere ønske at nasjonalparkstyret gjorde for deres 
nasjonalpark(er) med tanke på dagens ressurssituasjon? 

 
I det opprinnelige brevet hadde svarfrist blitt uteglemt. Vi ønsker tilbakemelding på disse 
punktene innen fredag 13. september 2019! 
 
Tilbakemeldingene fra kommunene vil bli sammenfattet til et brev som oversendes Klima- og 
miljødepartementet samt sentrale politikere på Stortinget i forbindelse med høstens 
budsjettforhandlinger for Statsbudsjettet 2020.  
 
 
Med hilsen 
 
Inge Sollund Ingvaldsen 
sekretariatsleder 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 

1. Brev til kommunene i Midtre Nordland – Hvilke forventninger har din kommune til 
nasjonalparken(e)? 

2. Notat om ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde 
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Brev til kommunene i Midtre Nordland - Hvilke forventninger har din 
kommune til nasjonalparken(e)? 

Forvaltning 
Det siste året har Midtre Nordland nasjonalparkstyret jobbet med å bedre ressurssituasjonen 
i våre verneområder, knyttet til tiltak og forvaltning. Som en del av dette arbeidet har det vært 
diskutert om intensjonene ved å opprette et stort nasjonalparkstyre for alle nasjonalparkene i 
Midtre Nordland, har blitt møtt.  Det å samlokalisere alle nasjonalparkene under et felles 
styre skulle føre til mer enhetlig forvaltning, styrket kompetanse, unngå 
dobbeltrepresentasjon og mindre ressurser til drift og administrasjon skulle komme 
verneområdene til gode i form av mer midler til forvaltning og tiltak. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil etter utvidelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
forvalte 4642 km² av storslått norsk natur. Dette utgjør nesten 19 % av alle norske 
nasjonalparker i areal, og 12,5 % av norske nasjonalparker i antall.  
 
De siste syv årene har Midtre Nordland nasjonalparkstyre fått 1 746 200,- til tiltak i 
verneområdene. Fordeler man dette flatt på de fem nasjonalparkene gir dette rundt 350 000,- 
per nasjonalpark. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle da det har vært noen områder som har fått 
betydelig mer midler enn andre. De siste årene har brorparten av midlene gått til noen få 
granprosjekter med det resultat av at andre prosjekter og nasjonalparker i Midtre Nordland 
har stått tomhendt tilbake.  
 
I 2019 er det bevilget 81 419 000,- til tiltak i verneområder over statsbudsjettets kapitelpost 
1420.21. Midtre Nordland nasjonalparkstyret ble tildelt 2 884 000,- av denne potten, eller 
3,54 % av den totale rammen. Vi mener at dette ikke samsvarer med de store arealene 
styret forvalter, og strider med en av intensjonene ved opprettelsen av et stort 
nasjonalparkstyre. Vi er redd for at manglende ressurser vil påvirke mulighetene for en god 
og helhetlig forvaltning av områdene der både verneverdier og de besøkendes opplevelse av 
områdene blir forringet. Manglende ressurser vil særlig gå ut over merkevaresatsninga siden 
våre tilmålte tiltaksmidler knapt dekker utgiftene knyttet til store skjøtselsutfordringer.  
 
I 2015 lanserte Klima- og miljødepartementet en ny merkevarestrategi for nasjonalparkene. 
Den nye merkevarestrategien legger opp til at kvalitet og inntrykk av nasjonalparkene skal 
løftes til et nytt nivå, som vil gjøre etterspørselen etter tiltaksmidler enda større i årene som 
kommer. Basert på erfaringene så langt er vi redde for at også arbeidet med implementering 
av ny merkevare for nasjonalparkene vil bli skadelidene og at våre nasjonalparker vil bli 
hengende etter i denne nasjonale satsningen.  Alle nasjonalparker må ha godkjente 
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besøksstrategier før man kan benytte seg av den nye merkevaren og søke tiltaksmidler for 
informasjon og tilrettlegging i nasjonalparkene. Dette er et arbeid vi i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre prioriterer fremover, og vi ber kommunenevære aktive i denne prosessen. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i 2019 fått på plass ei engasjementsstilling som skal 
bistå i den daglige driften i sekretariatet, slik at det frigjøres mer tid til å jobbe med tunge 
planprosesser (besøksstrategier og forvaltningsplaner). Engasjementet er søkt om for to år, 
mens budsjettposten som dekker lønn tildeles årlig. Vi vet ikke om vi får lønnsmidler i 2020.  
 
Naturformidling 
Nordland nasjonalparksenter har siden opprettelsen i 2005 vært et autorisert 
nasjonalparksenter for Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker(?). Dette utløste to 
grunntilskudd til å finansiere drift av senteret og lønn til personell. I 2016 ble det doble 
grunntilskuddet trukket tilbake, og alle nasjonalparksenterene fikk et enkelt grunntilskudd 
uavhengig av hvor mange nasjonalparker de skulle informere og formidle om. Nordland 
nasjonalparksenter som over år har bygd opp aktivitet basert på dobbelt grunntilskudd har 
måttet dekke inn dette tapet med prosjektmidler, for å kunne opprettholde aktiviteten og 
kvaliteten i informasjonsarbeidet. Prosjektmidlene søkes om hvert år med påfølgende 
rapporteringsfrist, med det resultat at naturveilederne bruker mye tid og ressurser på 
prosjektsøknader og dertil rapportering. Dette påvirker også kontinuiteten i prosjekter og til 
en viss grad også kvaliteten i gjennomføringa.  
 
Frem til 2017 hadde Statens naturoppsyn egne naturveiledere.Lønnsmidlene til disse ble 
dekt gjennom egen post på statsbudsjettet. I forslag til revidert statsbudsjett 2017 ble disse 
lønnsmidlene overført til budsjettposten «Besøkssenter nasjonalpark». Nordland 
nasjonalparksenter kom da i posisjon til å søke om lønnsmidler til naturveileder dekt over 
statsbudsjettet. Disse midlene har de fått i 2018 og 2019, men bruken av disse må omsøkes 
og rapporteres årlig, som igjen krever både tid og ressurser. Med disse lønnsmidlene, og det 
enkle grunntilskuddet, har senteret tilnærmet lik grunnfinansiering som de hadde før 2016.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok i styresak 9/2019 at Nordland nasjonalparksenter 
skal være det foretrukne informasjonssenteret for sine nasjonalparker og verneområder. 
Dette under forutsetning av at dette skal komme hele Midtre Nordland til gode, og ikke bare 
bindes opp til ytterliggere aktivitet i Saltdal. Dette vedtaket er i samsvar med Salten 
Regionråds vedtak i SR-sak 45/2011 der de forutsetter at Nordland nasjonalparksenter 
autoriseres for de parkene Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter, og at dette følges 
opp med økt grunnstøtte. De understreker at det er spesielt viktig at det føles opp statlige 
ressurser til naturveiledning knyttet til Sjunkhatten – barnas nasjonalpark.  
 
Etter Salten regionråd kom med denne uttalelsen har nasjonalparksenteret fått redusert 
grunnstøtte, og få av de prosjektfinansierte tiltakene kommer Sjunkhatten til gode.  
 
Oppsyn 
Statskog Fjelltjensten er det lokale oppsynet i våre nasjonalparker. Dette er Statskog sitt 
feltapparat. Statens naturoppsyn (SNO) kjøper tjenester fra dem for å gjennomføre oppgaver 
i regi av staten. Blant annet oppsyn og tjenester knyttet til verneområder. 
Oppsynsressursene i Midtre Nordland er svært små, sammenliknet med verneområder i 
andre deler av landet der verneområdene har faste SNO-stillinger.  
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Da Midtre Nordland nasjonalparkstyre overtok forvaltningsansvaret for Láhko nasjonalpark 
var det ei forutsetning om at oppsynsressursene måtte økes. I saksforberedelsene til 
styresak om forvaltningsansvar for Láhko ble det gjort en gjennomgang av 
oppsynsressursene i våre nasjonalparker. I 2012 var det kun 1,2 tilgjengelige årsverk i 
Statskog Fjelltjenesten. Med SNO sine tjenestekjøp var det 2,1 årsverk innen de 4284 km² 
som styret da forvaltet. Oppsynsressursene har ikke endret seg siden den gang.  
 
I 2014 kom rapporten «Forenkling av utmarksforvaltningen» utarbeidet av en faggruppe i regi 
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne pekte på at dagens 
naturoppsynsordninger er uhensiktmessig organisert vurdert opp mot samlet ressursbruk. 
Den ordninga vi har i dag krever ressurser til samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av 
avtaler. Etter gode erfaringer fra Finnmark, der Fjelltjenesten ble overført til Statens 
naturoppsyn ved etablering av Finnmarkseiendommen, foreslår faggruppen at dette også 
gjøres for Fjelltjenesten i Troms og Nordland. Dette blir enklere for brukerne, og forvaltninga 
får en mindre ressurskrevende bestillingsdialog. Fjelltjenesten havner også ofte utenfor «det 
gode selskap» i SNO, og blir tilsidesatt hva gjelder informasjon, opplæring og ressurser.  
 
 
Oppsummering 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser flere fordeler med å være organisert i et stort 
nasjonalparkstyre, og at flere av intensjonene har blitt oppfylt. Man har klar å få en enhetlig 
forvaltning av alle fem nasjonalparkene og man har styrket forvaltningsknutepunktet på 
Storjord. Vi er derimot misfornøyd ved tildeligen av tiltaksmidler, og mener at 
stordriftsfordelene som skulle komme nasjonalparkene til gode, ikke er i henhold til 
intensjonen.  Ved overtakelsen av naturreservatene vedtok styret at de takket ja til 
forvaltningsansvaret for disse, under forutsetning at det fulgte med tiltaksmidler til å endre 
naturreservatenes truethet (uttak av gran). Overtakelsen av naturreservatene har ikke utløst 
mer tiltaksmidler.  
 
Da nasjonalparkstyret overtok forvaltningsansvaret for Láhko var dette under forutsetning av 
at det måtte settes av mer ressurser til oppsyn i nasjonalparkene i Midtre Nordland. Denne 
forutsetninga er ikke imøtekommet.  
 
Både nasjonalparkstyret og Salten regionråd presisert behovet for naturveiledere, særlig 
knyttet til etableringen av Sjunkhatten nasjonalpark- Lønnsmidlene til en naturveileder på 
Nordland nasjonalparksenter er en start i dette arbeidet, men dette dekker ikke inn de 
midlene nasjonalparksenteret mistet da det doble grunntilskuddet ble trekt tilbake. 
Nasjonalparkstyret føler at man ikke har kommet noe lengre i å tilby god naturveiledning til 
barn og unge i og rundt barnas nasjonalpark.  
 
Et løft på disse tre feltene vil bidra til å gi bedre forvaltning og tilrettelegging, økt kvalitet og 
opplevelse av nasjonalparker, bedre ivaretakelse av naturverdier og økt forståelse for 
naturens verdier hos barn og unge i Midtre Nordland.  
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer din kommune til å gi en tilbakemelding 
på: 

- I hvilken grad mener dere intensjonene til ved opprettelsen av et stort 
nasjonalparkstyre er oppfylt? 

- Hvilke forventninger har kommunen for sine nasjonalparker og verneområder 
med tanke på: 1) forvaltning, 2) tilrettelegging, 3) skjøtsel, 4) naturoppsyn og 5) 
naturformidling/naturveiledning? 

- Hvilke prioriteringer skulle dere ønske at nasjonalparkstyret gjorde for deres 
nasjonalpark(er) med tanke på dagens ressurssituasjon? 
 

Tilbakemeldingen sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyrets sekretariat som 
sammenstiller disse til en felles uttalelse ovenfor Klima- og miljødepartementet om 
forventinger, tilstand og ressursituasjon i våre verneområder, med målsetting om at vi 
i årene fremover får mer ressurser til god forvaltning av våre nasjonalparker. Benytt 
epostadresse: fmnoiin@fylkesmannen.no.   
 
 
Med hilsen 
 
Inge Sollund Ingvaldsen 
sekretariatsleder 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg:  

1. Notat om ressurssituasjon. Utarbeidet i forbindelse med styremøte 23. oktober 2018. 
2. Svarbrev fra Salten regionråd om etablering av ny modell for forvaltning av 

nasjonalparker og større verneområder. 
 
 
Mottakerliste: 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906 8110 Moldjord 
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 
Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 
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Ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde 
 
 
Forvaltning 
 
I desember 2009 sendte Miljøverndepartementet ut invitasjon til alle berørte 
kommuner om å delta i en ny forvaltningsordning med lokal forvaltning av større 
verneområder. Salten regionråd sammenfattet en felles tilbakemelding fra 
kommunene i Salten. I dette brevet presiseres det at forvalterstillingene bør legges til 
Nordland nasjonalparksenter for å bygge opp et forvaltningsknutepunkt og at det bør 
etableres et stort nasjonalparkstyre for alle nasjonalparkene i Salten. Dette skulle gi 
en mer enhetlig forvaltning, styrket kompetanse, slippe dobbeltrepresentasjon, 
samtidig som at mer penger kunne gå til tiltak og mindre til drift og administrasjon. 
Ved å opprette flere nasjonalparkstyrer kunne dette ført til 25 styremedlemmer i 
motsetning til dagens ordning med 14. Denne stordriftsfordelen synes ikke å ha 
kommet Midtre Nordland nasjonalparkstyre til gode.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble etablert i 2010. Styret ble da tildelt 
forvaltningsansvaret for Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago 
nasjonalparker, Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia 
naturreservat. Våren 2011 ble det ansatt tre nasjonalparkforvaltere. I 2013 fikk Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre tilbudet om forvaltningsansvaret for Láhko nasjonalpark 
som ble vernet 14. desember 2012. Da nasjonalparkstyret takket ja til dette ble styret 
tilordnet en fjerde forvalterstilling.   
 
I 2015 ble det sendt ut brev til alle verneområdestyrene med tilbud om å overta 
forvaltninga av naturreservat som grenset til de verneområdene som styret allerede 
forvalta. For Midtre Nordland nasjonalparkstyre var det snakk om: Stor-Graddis, 
Junkerdalsura, Dypen, Semska-Stødi, Blakkådalen og Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat. I oversendelsesbrevet fra Miljødirektoratet ble det presisert at det ikke 
fulgte med midler til dette. Da både Junkerdalsura og Langvassdalen-Ruffedalen 
hadde truet verneformål på grunn av spredning av plantet norsk gran, satte styret en 
forutsetning for overtakelsen at det ble satt av tilstrekkelig med tiltaksmidler til å 
avvirke granfeltene i disse to naturreservatene, slik at trusselnivået går fra truet til 
ikke truet. Da Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble tildelt disse naturreservatene ble 
ikke forutsetninga om mer tiltaksmidler hensyntatt, men Miljødirektoratet opprettholdt 
forutsetningene fra sitt tildelingsbrev.    
 
I 2017 fikk styret 1 650 000,- og i denne tildelinga var over halvparten av midlene 
«øremerket» hogst i Junkerdalsura, som Miljødirektoratet mente var i samsvar med 
forutsetninga for å ta over reservatet. Da sto det 840 000,- igjen til alle de øvrige 
prosjektene. Midtre Nordland nasjonalparkstyre inviterte da til møte med Klima- og 
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miljødepartementet og statssekretær Lars Andreas Lunde som opphevet 
øremerkinga på de 810 000,-. Ser man på tiltaksmidler per nasjonalpark kom likevel 
ikke Midtre Nordlands nasjonalparker spesielt godt ut, selv om det var en vesentlig 
økning fra tidligere år. I 2017 fikk Reinheimen og Lomsdal-Visten 600 000,-, Vega 
fikk 700 000,- og Naustdal-Gjengedal som forvalter 394 km² fikk 460 000,-. 
Jotunheimen nasjonalpark som var den store budsjettvinneren fikk 9 500 000,- med 
argumentasjon om at nasjonalparken er en pilot i besøksstrategiarbeidet. Dette er 
28x mer enn det for eksempel Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark hadde å rutte med.  
 
I 2018 ble det satt av rikelig med midler til tiltak for å gjennomføre avvirkning av gran i 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets områder. Styret ser i ettertid at planlegging og 
gjennomføring av så store skjøtselsprosjekter tar mye av forvalternes arbeidstid, noe 
som igjen går ut over andre arbeidsoppgaver. Dette har ført til at flere besøksstrategi-
prosjekter har blitt satt på vent i påvente av å sluttføre skjøtselen. 
 
Tabell 1. Oversikt over tiltaksmidler fra 2014 frem til 2018. a) I 2017 fikk nasjonalparkstyret 
beskjed om at 840 000,- var øremerket hogst i Junkerdalsura naturreservat. Dette ga 
810 000,- til tiltak i nasjonalparkene. b) Etter øremerkinga ble opphevet kunne Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre benytte 1 650 000,- til tiltak. 
 
År Tildelte 

tiltaksmidler 
(totalt) 

Tiltaksmidler 
per 
nasjonalpark 

2014 1 100 000,- 220 000,- 
2015 870 000,- 174 000,- 
2016 1 170 500,- 234 100,- 
2017a 810 000,- 162 000,- 
2017b 1 650 000,- 330 000,- 
2018 3 723 000,- 744 600,- 
 
 
I forbindelse med tilrådninga om revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark ligger det i forslaget at Midtre Nordland nasjonalparkstyre overtar 
forvaltningsansvaret for Fisktjønna nattureservat og det foreslåtte Melfjorden 
landskapsvernområde. Fisktjønna naturreservat med Marmorslottet vil kreve en del 
ressurser i form av besøksforvaltning og tiltak for å bevare denne unike 
marmorformasjonen. Disse verneområdene kommer i tillegg til den foreslåtte 
utvidelsen i de verneområdene styret allerede forvalter. Dagens område tilsvarer 
4284 km². Ved utvidelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark vil dette trolig øke til 
4642 km². Dette utgjør omtrent samme areal som Jotunheimen, Dovrefjell-
Sunndalsfjella og Reinheimen nasjonalpark til sammen.  
 
I samme periode som nasjonalparkstyret har blitt tilegnet nye verneområder, har 
også forvaltninga av nasjonalparkene endret seg. I april 2015 ble den nye 
merkevaren for Norges nasjonalparker lansert. Den nye merkevaren skulle ønske 
folk «velkommen inn». Forvaltninga fikk da ansvaret for å lage besøksstrategier for 
alle nasjonalparker innen 2020. Et arbeid som krever bred medvirkning og åpne 
prosesser med «alle» interessene i nasjonalparkene. Dette medførte et behov for 
brukerundersøkelser. Disse brukerundersøkelsene krevde over et halvt årsverk i 
innsats fra sekretariatet. Reiselivsanalyser skal også gjennomføres og det krever 



Side 3 av 6 

sterk dialog og samhandling med aktørene i og rundt nasjonalparkene. 
Besøksstrategiene skal være del av forvaltningsplanen, og for Láhko, Saltfjellet-
Svartisen og Junkerdal nasjonalpark forutsetter dette revisjon av hele 
forvaltningsplanen da verneforskriftene er nye eller forvaltningsplan er utdatert. For 
besøksstrategiene for Sjunkhatten og Rago som har oppdaterte forvaltningsplaner 
kan strategien legges som vedlegg. Disse krever mindre ressurser, og sekretariatet 
har kommet godt i gang med dette arbeidet.  
 
Ser man på mengden saksbehandling så blir det fortalt at områder lengre sør har 
større trykk av publikum og krever mer ressurser. Jotunheimen og Utladalen 
nasjonalparkstyre behandla i 2017 60 styresaker. Forollhogna hadde 62 styresaker, 
Trollheimen 60 saker, mens Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet 64 
styresaker. Sett at disse er jevnt fordelt ut over alle nasjonalparkene behandler 
MNNPS likevel en del færre saker enn de styrene som har mest ressurser. Antall 
styresaker gir likevel ikke det totale bildet av mengden saksbehandling. I 2017 
behandlet forvalterne for Jotunheimen kun 11 saker på delegert myndighet mens 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets forvaltere behandlet 43 saker på delegert 
myndighet. I tillegg til disse 107 sakene ferdigstilte MNNPS hele 36 tiltak i 
verneområdene samt tre omfattende brukerundersøkelser for Saltfjellet-Svartisen, 
Junkerdal og Rago nasjonalparker. Som en konsekvens av den store 
saksmengden/tiltak måtte sekretariatet foreslå å utsette oppstart for forvaltningsplan 
Junkerdal, og besøksstrategi for Sjunkhatten, Rago og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Over de to siste årene så ser man at forvalterne har hatt en vesentlig 
økning i overtidsarbeid og reisetid. Dette er en utfordring i forhold til belastninga av 
de arbeidsressursene sekretariatet har til rådighet. De to siste årene har det blitt 
utbetalt over 500 timer overtid, noe som tilsvarer over 67 dagsverk. Dette er ikke 
heldig sett ut fra et helse-, miljø og sikkerhetsperspektiv. Til tross for at belastende 
arbeid med besøksstrategier og forvaltningsplaner disse to årene har blitt utsatt til 
2019 og 2020. Det er to måter å løse dette på, enten ved at sekretariatet får tilført 
flere ressurser til å jobbe med disse prosjektene, eller ved at forvalterne kutter ned på 
antall tiltak i verneområdene og medvirkning i besøksstrategiarbeidet, noe som igjen 
vil være stikk i strid med god besøksforvaltning og merkevaren «Velkommen inn».  
 
 
Informasjon ved Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
Bakgrunn for etableringen av Nordland nasjonalparksenter i 2005 var at sentret 
skulle basere driften på dobbelt grunntilskudd, først og fremst for autorisasjonen fra 
Miljødirektoratet gjaldt for to nasjonalparker; Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal. Dette 
sammen med tre andre sentre. Ved behandlinga av statsbudsjettet i 2013 het det: 
«Grunntilskotet i 2013 er auka med 6,6 pst. til 800 000 kroner pr. senter. Senter som i 
dag har dobbelt tilskot (gjeld fire nasjonalparksenter) og som blir reautoriserte for 
fleire nasjonalparkar, skal få vidareført dobbelt grunntilskot og dermed ikkje komme 
dårlegare ut av det økonomisk enn dei gjer i dag. Dei sentra som frå 2013 blir 
autoriserte for fleire nasjonalparkar (dvs. dei som ikkje har dobbelt tilskot per 2012), 
vil ikkje automatisk få dobbelt tilskot. Komitebehandlinga endret ikke på 
statsbudsjettet, det eneste som er protokollert herfra er;  
Medlemene i komiteen frå Framstegspartiet og Høgre viser til at i dag får alle 
nasjonalparksentra eit årleg grunntilskot frå staten. I budsjettframlegget for 2013 
utgjer dette 800 000 kroner. Dei sentra som har hatt formidlingsansvar for meir enn 
ein nasjonalpark, uavhengig av storleik på nasjonalparkane, storleiken på sentra, 
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investeringsnivå, bemanning mv., får automatisk dobbelt tilskot. Dette gjeld for 4 
nasjonalparksentre. Desse medlemene viser til at det er laga ein 
ny strategiplan for nasjonalparksentra, der mellom anna vilkår for tildeling av det 
statlige tilskotet blir vurdert. Desse medlemene ber om at dei nye kriteria i 
strategiplanen for nasjonalparksentra blir lagt til grunn for tildeling av tilskot, og at dei 
nasjonalparksentera som tidlegare har fått dobbelt tilskot også blir handsama etter 
dei nye kriteria i strategiplanen.» 
 
Tidligere daglig leder mener at «noe må ha glippet» i denne overgangen, i en 
kombinasjon av at det ikke ble presisert i søknad og/eller saksbehandler som ikke 
kjente historikken godt nok. Nåværende daglig leders første erfaring med dette, var i 
2016 da det kun ble gitt ett grunntilskudd for første gang. Det ble straks satt i gang 
prosess for å rette opp dette forholdet, både gjennom styret og direkte til 
Miljødirektoratet og gjennom stortingspolitikere. Det er også stilt spørsmål til klima- 
og miljøministeren i vår, men uten at det har hatt noen forløsende effekt.  
Dialog med de tre sentrene som fikk doble grunntilskudd; Lom, Lierne og Nordland 
har avdekket at det ble skrevet til sammen 36 søknader for driftsåret 2018, mot det 
normale som skulle være tre rapporter over aktivitet, i stedet for søknader. En 
konsekvens av dette er at naturveilederne hele tiden må tenke på nye prosjekter, 
fremfor å utvikle og bygge videre på de oppleggene som fungerer bra. 
Autorisasjonen til besøkssentre varer i 5 år (gis av Miljødirektoratet) og skulle normalt 
medført direkte utbetaling 1.1. hvert år. Dagens ordning er overbyråkratisert. 
 
Besøkssenter Nasjonalpark Nordlands tilfelle som tidligere hadde to grunntilskudd, 
måtte Miljødirektoratet altså behandle 36 søknader for å opprettholde aktiviteten som 
senteret var rigget for. Ute hos sentrene gjelder altså nå et nytt kompetansekrav; å 
være god på å skrive søknader, samt at det gir en utmattende stress-situasjon ved 
starten av året. Det andre forholdet er at utbetaling av tilskudd kommer tidligst i april, 
men likevel med rapportfrist 31.12. Det vil si at senteret har kun ¾ år på seg til å 
utføre aktiviteten i prosjektene. Det er ikke hensiktsmessig å starte arbeid uten at 
finansiering av prosjektene er klart.  Dette kan da ikke være en villet politikk?  
 
En annen strategi er å se bort fra den gamle ordningen, og se på muligheten til å 
starte en prosess for å oppnå formell autorisasjon for de fem nasjonalparkene som 
samsvarer med Midtre Nordland nasjonalparkstyres ansvar.  
 
Forvaltningsknutepunktet ved Storjord er komplett på mange vis, men dagens 
finansiering er ikke tilstrekkelig til at Besøkssenter nasjonalpark Nordland kan ta 
dette utvidete ansvaret uten videre. Nå er det likevel sånn at Besøkssenter 
nasjonalpark Nordland allerede tar noe informasjonsansvar for Lakhó, Sjunkhatten 
og Rago på ulike vis, ettersom forvalterne for disse og Saltfjellet-Svartisen og 
Junkerdal er samlokalisert med oss. Det at vi er det store forvaltningsknutepunktet 
som vi er, vil være et godt utgangspunkt å bygge videre på, ref Miljødirektoratets 
intensjoner: «Aktørene i forvaltningsknutepunktet har som mål å formidle kunnskap 
om nasjonal og internasjonal natur og nasjonalparker, og bidra til økt forståelse for 
vern av naturverdier og biologisk mangfold. Ved formalisering av samarbeid, samt 
fordeling av ansvar i forhold til forvaltning, oppsyn og informasjon, kan en få store 
synergier og slik bidra til bedre koordinert forvaltning og formidling av norske 
verneområder til gode for brukerne». 
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Oppsyn 
I Midtre Nordland nasjonalparker har Statskog Fjelltjenesten det lokale 
naturoppsynet. Dette er Statskog sitt feltapparat, mens SNO kjøper tjenester fra de til 
å gjennomføre en del oppgaver som ikke er initiert av Statskog. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre bestiller også timer og tjenester gjennom bestillingsdialogen. I 
tillegg til Fjelltjenesten er også SNO representert gjennom sitt kystoppsyn 
(Sjunkhatten). Lomsdal-Visten nasjonalpark er den eneste nasjonalparken i disse 
fylkene som har SNO-oppsyn inne i nasjonalparken. Siden Fjelltjenesten er tilordnet 
Statskog er deres representasjon på de private eiendommene i verneområdene 
minimal utenom der styret eller SNO kjøper tjenester.  
 
Oppsynsressursene i Midtre Nordland og i Statskog Fjelltjenesten sitt virkeområde er 
svært små sammenlignet med andre store verneområder i landet med egne SNO-
stillinger. I forbindelse med at MNNPS takket ja til forvaltningsansvaret for Láhko 
nasjonalpark ble det fremmet ei forutsetning for at nasjonalparkforvalter ble lagt til 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre og at det skulle stilles nødvendige ressurser, 
herunder oppsynsressurser til disposisjon. Nasjonalparkstyret ba da om å drøfte 
oppsynsutfordringene med Miljødepartementet i løpet av høsten 2013, et slikt møte 
har ikke funnet sted. I forberedelsene til overtakelsen av Láhko ble det gjort en 
gjennomgang av oppsynsressursene i Midtre Nordlands nasjonalparker. I 2012 var 
kun 1,2 årsverk hos Statskog Fjelltjenesten tilgjengelig for nasjonalparkforvaltninga i 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets områder (ink. Lahko). Total tilstedeværelse med 
SNO sine tjenestekjøp var 490 dagsverk, tilsvarende 2,1 årsverk. Innen et areal på 
4284 km². Oppsynsressursene har ikke endret seg siden denne gang, og tallene vil 
være representative også for 2018.  
 
Statens naturoppsyn uttrykte i epost til sekretariatet i 2013 at de ved flere 
anledninger har påpekt oppsynsbehovet i de fem nasjonalparkene Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre forvalter, og at behovet ikke står i forhold til de oppsynsressurser 
SNO disponerer. Dette til tross for at de mener at Statskog Fjelltjenesten utfører en 
utmerket jobb innenfor de ressurser SNO har til disposisjon.  
 
I 2014 satte kommunal og moderniseringsdepartementet ned en faggruppe med 
mandat om å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Forslagene skulle 
legge til grunn: «at brukerne skal oppleve vesentlig forenkling i forvaltning og 
saksbehandling og kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen 
utmarksforvaltningen». Faggruppen skriver i sin rapport: «Faggruppen er likevel av 
den oppfatning at tre naturoppsynsordninger på statens grunn er en uhensiktsmessig 
organisering vurdert opp mot samlet ressursbruk. Dagens ordning krever ressurser til 
samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av avtaler. Faggruppen mener at det er 
potensial for forenkling for brukerne, og at forvaltningsmyndighetene gjennom en 
enklere organisering får en tydeligere bestillerrolle av «kan-oppgaver». I Finnmark 
ble Fjelltjenesten overført til SNO da Finnmarkseiendommen ble etablert. 
Faggruppen mener at på bakgrunn av gode erfaringer fra Finnmark bør Fjelltjenesten 
overføres til SNO i Nordland og Troms. I Finnmark er oppsynet blitt enklere for 
brukerne som nå kun møter ett oppsyn. Dessuten er bestillingsdialogen mindre 
ressurskrevende».  
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Forslag til løsninger som kan forbedre ressurssituasjonen: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tilordnes en femte nasjonalparkforvalter i en 
engasjementsperiode på to år, eller til alle besøksstrategier og forvaltningsplanene 
for Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er ferdige. Dette for at merkevaren 
«Norges nasjonalparker» ikke blir skadelidende innenfor vårt område.  
 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland bør autoriseres for alle fem nasjonalparkene i 
Midtre Nordland, og mottar driftstilskudd som står i stil med forventningene til å drive 
naturveiledning og informasjonsarbeid knyttet til disse områdene. Besøkssenter 
nasjonalpark Nordland gis økte midler til å fornye sin naturutstilling til å formidle om 
disse nasjonalparkene. I tillegg til å fornye sin naturutstilling på Storjord kan  
Besøkssenter nasjonalpark Nordland etablere «satelitter» nærmere de 
verneområdene de ønsker å informere om, for eksempel ved Ramsalten 
våtmarkssenter utenfor Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
Statens naturoppsyn overtar oppsynsansvaret i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
verneområder, i samsvar med konklusjonene fra faggruppe for «forenkling av 
utmarksforvaltningen» sin rapport, og øker oppsynsressursene innenfor disse 
områdene.  
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Sist møte og dagens agenda
Inge Ingvaldsen oppsummerte kort om hva som har vært gjennomgått på tidligere
referansegruppemøter. På det første møtet gikk vi igjennom hva en besøksstrategi
skal være og prosessen. På forrige møte ble kunnskapsgrunnlaget presentert. I dette
tredje møtet ble mål, strategiske grep og tiltak presentert

Mål, strategiske grep og tiltaksplan
Inge gjennomgikk kapitel tre av besøksstrategien Mål og strategiske grep, med utdyping om
mål og delmål. Referansegruppa kom med innspill underveis og ulike spørsmål kom opp
som det ble diskutert.
To viktige mål mål er å styrke Sjunkhatten som begrep for områdene omfattet av
nasjonalparken og gi sterkere innhold til begrepet «Barnas nasjonalpark». Fylkesdelplanen
for Sjunkan- Misten har værtutgangspunktet for de strategiske grepene. Kanalisering av de
besøkende er noe av det viktigste vi gjør i første fasen av besøksstrategien.
Hovedinnfallsportene må på plass med infrastruktur og skilting.

Innspill og annet fra debatten:
- Ny E6 gjennom Sørfold: muligheter for utkikkspunkt?
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o Sørfold kommunes representanter svarte at det helt klart er flere muligheter 
for flotte utkikkspunkt til Sjunkhatten nasjonalpark fra traseen til ny E6. 

o Et forslag til et slikt punkt er det gamle fergeleie på Sommerset 
o Viktig at det ryddes langs veiene. Prosjekt på gang for rydding av skog langs 

veiene i hele Salten. 
Forvaltningens vurdering: arbeid med og tiltak knyttet til utkikkspunkt langs ny E6 
gjennom Sørfold følger arbeidet med ny vei og tas dermed stilling til ved neste 
besøksstrategirunde. Forvaltningen støtter at rydding langs veiene er positivt, men 
dette er ikke noe forvaltningen av nasjonalparkene kan bidra med.  

- Nord- Norsk reiseliv: Hva skal et utkikkspunkt være? Informasjon, utforming, 
opplevelse, innhold. De besøkende må gis en følelse av å ha vært i nasjonalparken 
og det er viktig med et kart over mulighetene som finnes i området rundt 
utkikkspunktene (opplevelser, mat, overnatting, insentiv for å bli) 
Forvaltningens vurdering: Vi tar med innspillet og legger inn at dette skal beskrives i 
kommende besøksstrategiperiode på tiltakslista.  

- Sørfold kommune: det kan, og bør, skiltes til Sjunkhatten (Røsvik) fra både Straumen 
og Vardåsen 
Forvaltningens vurdering: Vi tar med dette innspillet, men vil opplyse om at dette 
allerede har vært spilt inn til Statens vegvesen, som mente det ble for tett med skilting 
på begge avkjørslene til innfallsporten.  

- Sørfold kommune: Strøksnes er et godt utgangspunkt for opplevelser nær 
Sjunkhatten, med god utsikt til nasjonalparken. Muligheter for næringsutvikling/ 
verdiskaping på land og i fjorden, samt flott utsikt til nasjonalparken. Mulig 
utkikkspunkt? 
Forvaltningens vurdering: Det skrives inn kort i besøksstrategien at Strøksnes er et 
område med muligheter. Tiltak utover dette tas med i neste besøksstrategiperiode.  

- Brunskilting: Skal brunskiltes fra hovedveiene til hovedinnfallsportene. Innspill om at 
forvaltningen må ta stilling til hvilke veier man faktisk ønsker økt trafikk på. Også 
innspill om at det burde brunskiltes fra Bodø mot Kjerringøy (hvor langt skal det 
skiltes? Nevelfjord/ Festvåg/ Finnkonakken).  
Forvaltningens vurdering: Innspillene tas med i arbeidet med plassering av brunskilt. 
Brunskilt fra Bodø mot Kjerringøy tas med som tiltak. Ut fra erfaringer fra tidligere 
møter med Statens vegvesen om brunskilting vet vi at det kan bli vanskelig nå frem 
med tiltaket hos Statens vegvesen.  

- Skilting må være en del av en helhetlig strategi for merking og informasjon av/ om 
nasjonalparken. God og riktig skilting er viktig for nasjonalparkens tilgjengelighet.  
Forvaltningen tar med seg innspillet til arbeidet med overordnet strategi.  

- Kvalhornet: Vil bli en innfallsport til nasjonalparken. Viktig at man er synlig med 
informasjon på parkeringsplassen her. Vurder bidrag til utbedring av parkeringsplass. 
Forvaltningen tar med innspillet i det videre arbeidet, og bidrar i som 
samarbeidspartner i det videre arbeidet med tilrettelegging.  

- Parkeringsplasser er generelt viktige for opplevelse, tilgjengelighet til nasjonalparken 
og kanalisering av trafikk. Forvaltningen er enig i dette og tar med seg dette i arbeidet 
med innfallsporter og startpunkt.  

- Skidestinasjon Sjunkhatten ble en lengre diskusjon med flere innspill 
o Statskog utfordret forvaltningen på om det er rett at forvaltningen skal «utvikle 

Sjunkhatten til en av Nord- Norges viktigste skidestinasjoner». Innspillet tas 
med og delmålet omskrives til: «Legge til rette for at Sjunkhatten kan utvikles 
som en av Nord- Norges viktigste skidestinasjoner». Forvaltningen har rolle 
som tilrettelegger og muliggjører for en slik satsning, men det blir opp til andre 
å drive utviklingen.   

o Nord- Norsk reiseliv spilte inn at Sjunkhatten som skidestinasjon absolutt har 
potensial og at en slik satsning bør forankres med destinasjonsselskap, lokale 
reiselivsbedrifter og andre i Salten. Trendene viser at stadig nye grupper 
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finner veien til Sjunkhatten for å gå på ski. Manglende snø lengre sør og økt 
rasfare lenger nord bidrar til at dette antakelig bare vil øke kommende år. 
Basecamp- arrangementet er et eksempel på utviklingen. Det er viktig at man 
i en slik satsning tenker på utvikling av helårsbedrifter, f.eks. satses det 
mange steder på sykkel sommertid. Er dette et alternativ rundt Sjunkhatten? 
De berørte kommunene og VisitBodø vil være viktige det strategiske arbeidet 
for og med en slik satsning. Det som skjer utenfor vil stå i sammenheng med 
det som skjer innenfor nasjonalparkgrensen. En slik satsning må inn i 
regionale planer. Forvaltningen tar med seg innspillene fra diskusjonen og 
inviterer aktuelle partnere til et møte før neste møte i referansegruppa. 
Nasjonalparkforvaltningen skal ikke være pådrivere, men muliggjørere for en 
eventuell slik utvikling.  

o Sail & Ski: Toppturer blir stadig mer populært i området, også med skyssbåt 
og seilbåt. Fjordene er en naturlig inngang til flere skiturer og et område med 
mulighet for næringssatsing. Innspillet sees i sammenheng med de andre 
innspillene til skidestinasjon Sjunkhatten. 

o Kvalhornet og Hola er viktige utgangspunkt for skiturismen i Sjunkhatten, tenk 
på kanalisering og tilrettelegging.  

- Innspill om kollektivtransport fra Fauske kommune: Hva finnes her i dag? Hva kan 
utvikles og hvordan få ut informasjon om holdeplasser som gir adkomst til 
nasjonalparken? Forslaget om skibuss hører til under skidestinasjon Sjunkhatten. 
Innspillet tas inn som tiltak å se nærmere på til neste besøksstrategi. Ved 
utarbeidelse av hovedinnfallsportene skal tilrettelegging for kollektivtransport tas med 
(f.eks. busstopp) i arbeidet.  

- Valnesfjord helsesportsenter ønsker en universelt utformet rundtur fra Valnesfjord til 
Fongenhytta via nasjonalparken tilbake til helsesportsenteret igjen og en universelt 
utformet sti til Gapahuken på vestsiden av Hømmervatn.  
Forvaltningens svar: Rundturen tas inn i besøksstrategien som et tiltak med 
prioritering 1. Turen til Hømmervatn får prioritering 2, da forvaltningen ønsker å høste 
erfaringer fra rundturen før man tilrettelegger videre i området.  

- Det bør i besøksstrategien legges inn føringer på hva slags aktivitet man ønsker i 
hvilke områder til ulike tider av året. Aktivitetssonekart. Eksempler på aktiviteter å 
vurdere i et slikt kart kan være barn/ familie/ topptur/ aktiviteten til Valnesfjord 
helsesportsenter/ næring/ flatmark/ barmark/ vinter/ sommer/ løyper/ sail& ski/ 
reindrifta/ skjermede områder osv. Solas retur vil f.eks. bidra til økt aktivitet og dette 
må vurderes i besøksstrategien. Forvaltningen ser innspillet i sammenheng med 
stikartet som er foreslått tidligere og ser på mulighetene for å utarbeide et 
aktivitetssonekart til neste besøksstrategi. 

- Utkikkspunkt ved Fongenghytta får etter innspill i møtet høyere prioritering i tiltakslista 
- Hvordan tydeliggjøre overgangen mellom nasjonalpark og «landet utenfor», særlig 

vinterstid når nasjonalparkskiltene er nedsnødd? Tas med til videre diskusjon. 
- Det bør skapes møteplasser mellom næring/ forvaltning/ brukere for dialog, 

samarbeid og utvikling. Jobbes videre med som tiltak i overordnet besøksstrategi. 
- Barnas nasjonalpark: kom til etter forslag og arbeid fra Salten friluftsråd 

o Viktig at «Barnas nasjonalpark» gis et konkret innhold.  
▪ Hva menes med begrepet? Hva betyr det? Hvordan realisere det? 

Forvaltningen ser på muligheten for å tydeliggjøre dette i 
besøksstrategien, blant annet ved å skrive om delmål 7 til: «Gi 
begrepet barnas nasjonalpark innhold ved at barn får et spesielt fokus i 
arbeid med tiltak og prosjekter» 

▪ Kart over læringssteder (VHSS/ Salten friluftsråd) er et viktig grunnlag i 
arbeidet med å gi begrepet innhold. Forvaltningen undersøker om 
kartet kan legges til besøksstrategien og mulighetene for å fremheve/ 
informere om lærestedene på kommende nettsider.  
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▪ Det kom innspill om tilrettelegging av læresteder/ stedsbasert læring. 
Forvaltningen tar med seg innspill til senere tiltakslister og aktuelle 
tiltak for eksterne å søke om.  

o Viktig at informasjonen tilpasses barn og unge 
o Besøkssenter nasjonalpark Nordland: Kan det være aktuelt å utvide prosjektet 

Min nasjonalpark til også å gjelde lærere? Tas med til arbeidet med 
overordnet besøksstrategi og eventuelt Min nasjonalpark som tiltak her.  

o Kom forslag om å ta med barna på «Skogsdag med hest». Forvaltningen 
tenker at dette er et fint innspill, men det blir opp til eksterne å ta initiativ til en 
slik aktivitet og ikke nasjonalparkforvaltningen.  

- Det har kommet flere forslag om digital tilrettelegging i nasjonalparken, på dette møtet 
og tidligere. 

o Valnesfjord helsesportsenter arbeider med en visualisering av sine områder. 
Dette kan også være aktuelt for vise frem nasjonalparken og trekke frem 
interessepunkt. Stegvis utvikling med stadig nye områder aktuell 
fremgangsmåte.  

o Utvikle en egen app for å aktivere/ engasjere unge i nasjonalparken 
▪ «Survival Sjunkhatten» 
▪ Informasjonspunkt og kunnskap 
▪ Interaktiv informasjonsløype (Gildeskål har utviklet noe slikt for 

Arnøya) 
▪ Trigge til læring og besøk 
▪ Kan kombineres med visualisering på nett 
▪ Kan styrke universell tilrettelegging (blant annet for svaksynte) 
▪ Bør gjøres i samarbeid med dem som til daglig jobber med barn og 

unge (Ramsalten, Nordland nasjonalparksenter, Baadhy& Birdi ol).  
o Forvaltningen tar med seg innspillene og inviterer relevante partnere til et 

møte om temaet i løpet av besøksstrategiperioden 
- Under presentasjonen av strategiske grep kom det opp spørsmål om status på 

fylkesdelplanen og prosjektstilling som ble tilsatt i 2017. Gerd Bente Jakobsen 
informerte om status. 

o Det jobbes med videreføring/ gjenoppstart. 
o Tilsatt prosjektleder sa opp stillingen sin i slutten av 2017 og det er ikke 

avklart hvordan det påbegynte arbeidet tas videre. Forslaget som har kommet 
opp om deling mellom kommunene er uheldig. Prosjektet er såpass 
omfattende at det bør være tilsatt en dedikert prosjektleder. 

o Forslag: kan denne tjenesten kjøpes fra noen fremfor å ansette en ny? (f.eks. 
Salten friluftsråd). 

o En styrke at besøksstrategien nå (snart) er på plass. Et godt grunnlag for 
arbeidet utenfor nasjonalparken, der pengene skal legges igjen.  

o Viktig med godt samarbeid mellom forvaltning, prosjektledelse og involverte 
kommuner. Her må vi ta med oss erfaringene fra 2017. 

o Det jobbes med flere tiltak som hører til fylkesdelplanen, en samordning ville 
styrket alle parter.  

o Det må forankres at det er viktig for både nasjonalparken, kommunene, 
næring i randsonen og lokalbefolkning.  

o Sørfold kommune tar initiativ ovenfor de andre kommunene for videreføring av 
arbeidet.  

o Forvaltningen skal bidra til godt og utviklende samarbeid i videre prosesser. 
Det blir opp til kommunene og fylkeskommunen å få dette arbeidet i gang 
igjen. Gerd Bente sender ut brev til de andre kommunene.  

- Tilrettelegging for alle blir fokus i Sjunkhatten nasjonalpark 
o Øvre Valnesfjord får et ekstra fokus på tilrettelegging for alle. Tilrettelegging 

for å bedre en gruppes opplevelser vil ofte styrke opplevelsene til alle de 
besøkende. Viktig å ha med seg. Reversibel tilrettelegging med opplevelser i 
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fokus er et godt utgangspunkt for videre arbeid med dette. Kanskje kan 
område bli et modellområde for slik tilrettelegging i nasjonalpark? 
Forvaltningen anser Valnesfjord helsesportsenter som en viktig partner i 
arbeidet med tilrettelegging for alle i Øvre Valnesfjord.  

o Heia og området ved Tussvatnet er også aktuelt for universell utforming. Tas 
med i besøksstrategien selv om det ligger utenfor vernegrensen da det ligger 
så nært nasjonalparken at det bør med 

- Innfallsporter og startpunkt 
o De tre utvalgte innfallsportene (Fridalen, Heia og Røsvik) valgt av kommunene 

beholdes som hovedinnfallsporter 
o Sone 2 og 3 innfallsporter byttes ut med 5-6 startpunkt 
o Det kom inn innspill på at forvaltningen bør differensiere mellom sommer og 

vinter startpunkt. Ulike aktiviteter og sesonger vil naturlig ha ulike 
utgangspunkt og ulikt informasjonsbehov.  

▪ Kom innspill om å se nærmere på både Nordvika og Hola. 
▪ Forvaltningen tar kontakt med Renée Normann for å få utdypet 

innspillet om startpunkt fra Nordvika. Vi tar med oss innspillene og 
skriver noe om ulike mulige startpunkt i besøksstrategien med vekt på 
ulike sesonger. Utvelgelse av startpunkt skal avklares/ bestemmes i 
kommende besøksstrategiperiode og settes inn som eget tiltak. Det 
blir viktig å ha avklaring rundt bru og veien til Hola før startpunkt velges 
ut.  

o Kostnader på utforming/ etablering av innfallsporter og kravene fra 
merkevaren må beregnes og det bør lages en matrise for hva som må være 
med, hva som kan være med og hvilket kostnadsbilde ulike tiltak gir. Det bør 
også legges press på Miljødirektoratet om dette. Forvaltningen tar med seg 
innspillet til det videre arbeidet med hovedinnfallsporter og startpunkt. 

o Veikvaliteten og dimensjoner er ofte en utfordring for innfallsportene og 
startpunkt. Forvaltningen tar dette med i arbeidet med startpunkt og 
innfallsporter. Forvaltningen må jobbe sammen med kommune, fylke og stat 
for å utbedre behovene.  

o Røsvik som «Fjordinnfallsporten» 
▪ Ny småbåthavn må på plass. Kommunen jobber med å regulere for å 

få dette på plass.  
▪ Stort potensial for opplevelser og utvikling. 
▪ Lite her per i dag, men gode muligheter til å tenke nytt (se punkt om 

skidestinasjon Sjunkhatten) 
▪ Salten veteranbåtlag er aktive her og bør med som aktør i 

besøksstrategien. Leverer opplevelser samtidig som de ivaretar 
kulturarv.  

▪ For å kunne heve fjordopplevelsen i nasjonalparken må det 
tilrettelegges for alle og gis ilandstigningsmuligheter.  

▪ Kystlaget Salta bør også beskrives og inkluderes i arbeidet med 
besøksstrategien. 

▪ Viktig at det informeres om den samiske reindriften i området og 
nødvendige hensyn til denne.  

Forvaltningens svar: Vi inviterer oss selv til møte med Røsvik småbåtforening 
og Salten veteranbåtlag for å få innspill fra dem før endelig besøksstrategi 
vedtas. Kort om Salten veteranbåtlag og Kystlaget Salta skrives inn 
besøksstrategien. 

- Sørfold kommune: Bosettingen i Sjunk- og Mistfjorden er en viktig del av 
kulturhistorien i området. Hvilke tiltak er tenkt for å ivareta ikke bare kulturmarka, men 
også de kulturhistoriske bygningene?  
Forvaltningens svar: innspillet tas med og kartleggingen av kulturminner som allerede 
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ligger i tiltaksplanen endres til å også omfatte kulturhistoriske minner og - bygg. 
Eventuelt tiltak med bakgrunn i kartleggingen.  

- Informasjon  
o Gode nettsider må opp, med lenker til relevante aktører og informasjon  
o BNN og MNNPS må avklare med Miljødirektoratet hvem som har ansvar for 

hva og hva som skal formidles. Samarbeidet her styrkes.  
o Legges inn i overordnet strategi felles for alle nasjonalparkene 
o Informasjon om skrantesjuke/ smittespredning legges inn i denne, tas ut av 

Sjunkhatten sin besøksstrategi 
- Brukerundersøkelser vurderes etter etablering av hovedinnfallsporter for å høste 

erfaringer og rom for forbedringer før utvikling av startpunkt. Settes inn i tiltakslista.  
- Det kom forslag om å strukturere tiltakslista etter team (drift& vedlikehold, 

infrastruktur, informasjon osv.). Forvaltningen tar med seg innspillet og omstrukturerer 
tiltakslista etter tema.   

- Tore Veisetaune, oppsyn i Sjunkhatten, sendte flere forslag til tilretteleggingstiltak 
under møtet. Forvaltningen har sett på disse i etterkant av møtet og ser dem i 
sammenheng med besøksstrategien generelt og tiltakslista. Konkrete 
tilretteleggingstiltak på sti avventes til stikartet er utarbeidet.  

- Innspill om at dersom det står at grana «tas ut» så skal grana faktisk tas ut, ikke bli 
liggende som den i f.eks. ble i Sjunkfjorden. Forvaltningen tar med innspillet til videre 
arbeid med skjøtselsprosjekter i nasjonalparken. Det som står i besøksstrategien i 
dag skrives om da granhogsten i hovedsak er et skjøtselstiltak og ikke et 
besøksstrategitiltak. 

- Er det rett at det skal stå i besøksstrategien til Sjunkhatten «Realisere Sjunkhatten 
folkehøgskole». Forvaltningen tar til seg innspillet og omformulerer: Nasjonalparken 
skal ikke være pådriver eller til hinder for etablering av folkehøgskolen, men 
muliggjører og relevant samarbeidspartner for etableringen.  
 
 

Veien videre 
Besøksstrategien justeres etter dette referatet og sendes deretter til Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning. Besøksstrategien justeres eventuelt igjen før den sendes på høring. Med 
mindre Miljødirektoratet har store endringsforslag legges neste møte i referansegruppa til 
etter høringsrunden. Besøksstrategien justeres da en siste gang før den vedtas og vi kan ta 
tak i tiltakene.  
 
Neste møte i referansegruppe 
I utgangspunktet etter at besøksstrategien har vært på høring. Blir ikke før i 2019 
(forhåpentligvis 1.kvartal, men dette må vi komme tilbake til). 
 
Nasjonalparkforvalterne takker referansegruppa for gode innspill til arbeidet så langt.  
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Kjøp av areal Skysselvika 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
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19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 
 
Sammendrag: 
Finneid grus As søker om erverve 3 stk parseller i Skysselvika industriområde. De ønsker å erverve 
følgende parseller: 

· Gnr. 83, bnr. 89 – 2689 m2 
·   Bnr. 98 – 26020 m2 
·   Bnr. 99 – 3553 m2 

Samlet utgjør dette ca 32262 m2.  
 
Saksopplysninger: 
Finneid Grus AS og dets samarbeidspartnere ønsker nå å erverve kommunale arealer for videreutvikling 
av sin virksomhet. Finneid grus er i dag eid av Nordasfalt AS. Arealene er tenkt benyttet til oppføring av 
ny driftsbygning, lagring av grus i ulike fraksjoner, samt at de er avhengig å få inn grus med båt. Det 
betyr at et evt salg må innbefatte strandlinje. Samlet sett er det ca 30 årsverk som er lokalisert til 
Fauske.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er veldig positivt at Finneid grus har planer å videreutvikle og ekspander i Fauske. Omsøkte arealer 
utgjør ca 32 tusen kvadratmeter. Det betyr at de vil legge beslag på store deler av de ledige arealene 
som er nærmest sjø og som Fauske kommune eier. 
Sammlet regulert industriareal er ca 100 000kvm. Om man ser på vedlagt situasjonsplan så området 
stykket opp i mange små parseller hvor det er mange ulike eiere, men hovedtyngden er Wenberg 



Fiskeoppdrett, Nordland betong og Fauske kommune.  Det største sammenhengende verdifulle arealet 
som Fauske kommune eier er gnr. 83, bnr. 98, dette arealet ønsker Finneid Grus AS å erverve. Ved et evt 
salg betyr det at det Fauske kommune blir sittende igjen med mindre parseller, som kan være vanskelig 
å omsette og etabler noe industri på.  
Slik Rådmannen ser det er Skysselvika industriområde svært attraktivt område for etablering av ny 
næring, området er lett tilgjengelig og fremfor alt er grunnforholdene ideelle i forhold til øvrig 
næringsareal som er i kommunene. Vil det da bli rett å selge et så stort areal av de ledige arealene til ett 
foretak? Det må heller ikke legges skjul på at slik industri er både støyende og støvende. Som kjent har 
det vært en del protester i den senere tid opp mot støyproblematikken fra de som driver i dag i 
Skysselvika. Som et alternativ så kan man eksempelvis tilby Finneid Grus AS en mindre del som da går 
mot nord, dette arealet utgjør ca 20000 m2.  
Man skal heller ikke si nei til Finneid grus AS sine planer, men at det må settes noen krav til hvordan de 
skal drifte i fremtiden og om de kan ha samme drift, men på et mindre areal. Fauske kommune bør gå i 
dialog med Finneid Grus AS for å avklare arealbehovet og fremtidig drift. 
Rådmannen foreslår å utsette saken til man har kartlagt dette og kommet frem til hvilken type industri 
man ønsker i Skysselvika og hvordan dette skal driftes. 
Det er også viktig at Finneid Grus AS får fortsette i området, men at man går i dialog med de for å sjekke 
ut om arealbehovet er så stort som omsøkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Finneid Grus

Hammerveien  1

8200 Fauske

Org nr 979 957 920

Fauske komme, s¢knad om kjøp av tomtearealer  i  Sysselvika

Finneid Grus AS søker med dette om kjøp av tomtearealer beliggende på parsellene  83/89-98—99  i

Sysselvika, Fauske kommune.

Vedlagt kart over det areal vi ønsker kjøpt.

Finneid Grus AS er i dag eid av Nordasfalt AS med hovedkontor i Bodø. Finneid Grus AS bedriver uttak

av grus fra forekomsten i Sysselvika på grunnlag av avtale mellom Fauske kommune og YIT Norge AS.

Itillegg er der inntak av andre masser for videresalg til markedet  i  og rundt Fauske. Finneid Grus

Ønsker også etter at uttak er ferdig, å bedrive salg av grusmaterialer.

Til de omsøkte arealer er vi flere selskaper med stort sett samme eiere. Vi har i våre planer ønske om

å sette opp driftsbygning på deler av området, med nødvendige areal utenfor.

Itillegg vil Finneid Grus ha areal for inntak av grus for videresalg på det omsøkte området. Vi er

derfor avhengig av at vi også får sjølinjen med i vårt tomtekjøp.

En samlokalisering og utvikling av selskaper med utgangspunkt Fauske er som følger  (  tall fra

regnskap 2018 )

-  FAMKO AS omsetning 17 millioner kroner

- Salten Transportsentral AS « 99 «

- Finneid Grus AS « 18 «

- Nordasfalt AS avdeling

Indre Salten, beliggende Fauske « 50 «

Til sammen 184 «

For å kunne utvikle oss, er vi avhengig av areal. Det område vi søker om er vi godt kjent med, da store

deler av vår virksomhet er lokalisert der.

Isum årsverk som er lokalisert til Fauske er vi i dag 30.

Skulle det være andre ting dere ønsker opplysning i og rundt er det bare å kontakte oss.



Bodø/Fauske

5. juli 2018

M

Ove Andreassen

Styreformann Finneid Grus
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11725     
 Arkiv sakID.: 19/766 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
072/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 
 Formannskap  

 
 
Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om erverv av div. kommunalt 
arealer til serviceformål 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Sten Slettmyr med selskap understiftelse får erverve følgende kommunale parseller:  
Gnr. 103, bnr. 1085 areal 5048 m2 
                       1585 areal   927 m2  
                       1590 areal 1352 m2  
                       1584 areal   438 m2  
                       1583 areal   231 m2 
Før salget skal det tas takst av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn. 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med salget, samt evt reguleringsendring. 
 

 
Vedlegg: 
16.08.2019 Truckstopp Fauske - plankart 1418102 

16.08.2019 Truckstopp Fauske - plankart 1418102 

16.08.2019 Sten Slettmyr - Kjøp av tomter på Fauske søknad 1418103 

16.08.2019 Sten Slettmyr - Kjøp av tomter på Fauske søknad 1418103 

16.08.2019 reguleringsplan vedtak - Trucstopp 1418104 

16.08.2019 reguleringsplan vedtak - Trucstopp 1418104 

16.08.2019 Oversikt over tomter som søkes ervervet 1418105 

16.08.2019 Oversikt over tomter som søkes ervervet 1418105 
 
Sammendrag: 
Sten Slettmyr med selskap understiftelse ønsker å erverve kommunale tomter ved 
Truckstopp/døgnhvileplassen. Følgende tomter søkes ervervet: 

· Gnr. 103, bnr. 1085, 1585, 1590, 1584, 1583, samlet utgjør dette et areal på 7996 m2 

Tanken er at det skal etableres serviceanlegg for maskiner og tungtransport.   
 
Saksopplysninger: 
Saken er registrert alt i mars. Fauske kommune v/plan og utvikling er positiv til dette, men at saken 
måtte behandles politisk. Det ble også samtidig opplyst fra planavd. at deler av nordøstre del ligger 
utenfor regulert området, men deler av tomta ligger innenfor kommunens arealplan som næring så en 
mindre reguleringsendring rett formål vil være lettere å få gjennom.   
 
Gjeldende plan for området Truckstopp ble vedtatt i kommunestyret 03.06.2004. Regulert areal for plan 
er 55 tusen kvm. Det meste av arealene er i privat eie, men i nord østre del av plan er det 5 små 
parseller igjen som Fauske kommune eier, samlet utgjør dette i underkant av 8000 kvm. parsell 



103/1085 ligger delvis utenfor det regulerte området. 
 
Saksbehandlers vurdering:   
Rådmannen ser positivt på etablering av et slikt tiltak. Som kjent er det stor trafikk av trailere og tyngre 
kjøretøy gjennom Fauske og som kjører E-6 nordover. Det vil også være positivt for de som benytter 
døgnhvileplassen at det kommer ytterligere fasiliteter på samme område.  
 
I ‘’retningslinjene for salg av kommunale næringsarealer i Fauske pkt 7’’ heter det at ‘’den som tilbys 
tomt skal dokumentere at planlagt bruk er i tråd med reguleringsformål for det aktuelle området’’ Det 
kjøper skal etablere vil være i tråd med formålet og vil skape ytterligere fasiliteter på Truckstoppen.  
Ved salg skal det ifølge ‘’retningslinjene for salg av kommunale næringsarealer i Fauske’’ pkt 4, ‘’skal 
salg av næringsarealer takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn’’.  
Kostnadene med reguleringsendring må kjøper selv bekoste. Etablering av vei, vann/avløp må kjøper 
selv bekoste. Evt vei over annen manns grunn må også kjøper innhente tillatelse til fra berørte 
grunneiere.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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TEGNFORKLARING

PBL. § 25  -  REGULERINGSFORMÅL

1. BYGGEOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 1 )

' "' " B  -  Område for boliger

B  — Frittliggende småhusbebyggelse

Bst —Bensinstasjoner

' " "" VS -Vegserviceanlegg

' K -Kontor

O  -  Offentlige bygninger

K/O  — KomorIOffentiig

2.  LÅNDBRUKSOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 2)

' L - Jord- og skogbruk

3. OFFENTLIGE  TRAFIKKOMRÅDER  (PBL 5251 ledd nr. 3)

Kjøreveg. Parkeringsplass

G  — Gang- og sykkelveg, fortau

Jernbane

4.  OFFENTLIGE FRIOMRÅDER (PBL §25,1. ledd nr. 4)

' ' Lekeplass, park. plantebelte

Park

OB - Offentlig badeplass

5' FAREOMRADER (PBL §25.1. ledd nr. 5)
X-.X FF — Flomutsatt område

a  Fauske  kommune

Reguleringsplan  for

Trucfikgtopp fgusrke

smisaéwowé évéééueufpébié'riméaovän, ,
Kunngjøring om igangsatt planlegging

1. gangs behandling i planutvalget

Evi. nyn offentlig ett'ersyn:

3.'ga'ng';s behand'li'äg i p'Ia'n'utvalget '

Reguleringsplanen vist på  kartet  er i 5 var med kommunestyrets vedtak.

emmelsenetilplane er Stie okument.

?tg/MS'    

  rdføretens  underskrift  F  s

PLANEN UTARBEIDET DEN 01.12.2003 av

AIS  Salten Kartdata

 

Fauske kommune/Strategisk næringsplan 5  
KE KOMM

-/—'—x
"x "x. \ /

6. SPESIALOMRÅDER (PBL 525,1. ledd nr. 6)

" KT,TR  -  Offentlige anlegg

,---.-,,,-,,--; FL  -  Friluftsområde på land

% Frisiktsone ved veg

 

7.  FELLESOMRÅDER  (PBL 5251 ledd nr. 7)

FA - Felles kjøreveg, avkjørsel

FN  -  Felles naustområde

FP -Felles parkeringsplass

FL  -  Felles lekeområde

FB  -  Felles badeomräde

STREKSYMBOLER  M.V.

..-  —  Planens begrensning

Grense for reguleringsformäl

— __  _  Byggegrense

Regulen tomtegrense

————— Frisiktlinje

_  __ Senterlinjeveg

_____  Restriksjonsgrense

0—— Skilt

""i-"< "1 Bebyggelse som forutsettes  fjernet

E Omriss av eksisterende bygg
som inngår i planen

[:] Planlagt bebyggelse

Ekvidistanse: 1 m

fil Målestokk: 111000

Planident: 2003003

Kartgrunnlag:

Teknisk kari. Fauske kommune

Papirkvamel  HFiP92

J  Dato  ; Sign.

20052003

1 18.12.2003
."'"'1""  --- ,.,. "i..

j13.01.-16.02.04 %,  ,, -,-  . ---
i

' 06.05.2004 i-+,.,.,.--,,---,--,-.1.--,,,  ,.  -  . .-

--- -- , .,03-05—.2094, ---, . .

'  Revidert

Piankan ' 10032004 KAJ

---,-,  .-..  ,  ,  ,, .  -,-.-,.-  .,



Sten Slettmyr

Terneveien 19

8207 Fauske

Fauske Kommune

Eiendom,plan og samfunnsutvikling

8200 Fauske

ERV/ERVELSE  AV TOMTER PÅ  FAUSKE

Fauske 15.03.2019

Vi er et selskap under stiftelse som kan være interessert i kjøp av tomter hvis pris er riktig.

Dette gjelder tomtene:

1

2.

3.

4

5

Formålet med kjøpet er etablering av serviceanlegg for maskiner og tungbiler.

Vi ønsker en snarlig avklaring på dette.

Ved evt. spørsmål, kontakt undertegnede.

Mvh.

103 /1085

103  /  1585

103  /  1590

103  /  1584

103  /  1583

Sten Slettmyr

sten@stsas 90603335



FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID: 2004004360
Arkiv saklD.: 2003005645 Saksbehandler: Jan Nystad

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Saknr.: 022/04

058/04

117/04

PLAN- OG UTVIKL1NGSUTVALG

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

KOMMUNESTYRE

Dato: 18.12.2003

06.05.2004

03.06.2004

REGULERINGSPLAN - TRUCKSTOPP FAUSKE

Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse, SNP 03/2003 fra Strategisk na;ringsplan.
2. Brev av 1.12.2003 fra Salten kartdata

3. Reguleringsplanforslag m/bestemmelser

Sammendrag:

I strategisk naeringsplan 2003, strategi 3, er det tatt et initiativ for a utvikle en tidsmessig
servicestasjon for langtransportnaeringen pa industriomradet nordost av Fauske jembanestasjon,
nagrmere bestemt ved Norsk Scania AS. For a realisere denne malsettingen ma det utvikles en
reguleringsplan. Fauske naeringsforum har engasjert Salten kartdata for denne oppgaven.

I kommunedelplan for Fauske sentrum 1 er det fastlagt hovedstruktur for fremtidig
kryssutforming i reguleringsplanomradet hvor det bl.a. er innlagt 2 rundkjoringer.
Inntil hovedveistrukturen er bygd ut er det aktuelt a tilpasse reguleringen til en totrinnsutvikling
hvor 1. tilpasning (nasituasjonen) i stor grad benytter eksisterende infrastruktur og hvor 2.
tilpasning viser endelig fastlegging av reguleringsplanen.

Saksopplysninger:
Reguleringsplanomradet gar noe inn i et fordroyningsbasseng slik det er fastlagt i
kommunedelplan for Fauske sentrum 1. Eventuell innkortning av dette fordroyningsbassenget
ma kompenseres. Se problematisering gitt i oversendelsesbrevet fra Salten kartdata.
Planomradet er delt inn i 2 typer bruk hvor VS1=33,5 daa med gitt tillat BYA satt til 10 % og
Park med areal 3,5 daa i forste utviklingstrinn.

Ik

' a> . tisg^k^cz* ?r:->^,'•' •

Kartutsnitt av kommunedelplan palagt
navasrende veger og bebyggelse.



Saksbehandlers vurdering:

Planforslaget legger opp til hensiktsmessige løsninger for oppstilling/parkering av
langtransportkjøretøyer, busser samt biler med campingvogn/campingbiler.

For å  betjene  disse planlegges det flere bensinstasjoner, vegserviceanlegg og tømmeanlegg for
campingvogner/ bobiler.

I  SNP-beskrivelsen er følgende fimksjoner /tilbud anført:

. Parkering for vogntog

Kafeteria

Ovemattingsmuligheter (eks. 4 rom)

Dusj / toaletter

Vaske klær

Tankanlegg
Tilkobling strøm

Tilknytning kabel TV
Vaskehall

M.fl.

Planen fyller behovet/gir muligheter for utvikling av funksjoner / tilbud som anført foran.

Risiko— og sårbarhetshensyn er vurdert for området i tilknytning til kommunedelplanen. F arer i

denne  sammenheng er store mengder overvann (200-årsflom).
Problemstillingen må fokuseres og detaljplanlegges for det planlagte fordrøyningsmagasinet som
berøres i reguleringsplanforslaget. Det antas at NVE vil  kunne  være rådgiver.

Kommunens bamerepresentant har i dialog med saksbehandler anført at det bør legges til rette
for en lekeplass for barn som er med i campingkjøretøyer. Problemstillingen bør vurderes i

endelig plan.

Med grunnlag i foranstående anbefaler Kommunalsjefen at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i  plan- og bygningsloven  §  27-1, pkt. 2, legges forslag til reguleringsplan
for Truckstopp Fauske ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er oppdelt  i  en totrinnsutforming avhengi  g  av eventuell omlegging av E6.

Det bør legges til rette for en lekeplass for barn som er med i campingkjøretøyer.

PLUT-022/04 VEDTAK- 18.12.2003

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



NYE  OPPLYSNINGER I SAKEN

Brev  av  6.2.2004  fra  Norges vassdrags- og energidirektorat (N VE)

Brev av 12.2.2004  fra  Statens vegvesen

Brev av16.2.2004  fra  F auske lysverk  AS
Brev av 15.2.2004  fra  SCANIA
Brev  av  11.3.2004  fra  Nordland fylkeskommune

Brev  av  17.3.2004  fra A/  S  Salten Kartdata  med  revidert  plan og bestemmelser.
Brev  av  22.3.2004  fra  Fauske kommune  til NVE

Brev  av  15.4.2004  fra Norges  vassdrags- og energidirektorat  (NVE)

9°>'.°*$"P5”PZ-*

2.  GANGS BEHANDLING.

Etter  at reguleringsplanforslaget har lagt ute til offentlig ettersyn  er det gitt inn  5 merknader  som

vist i vedleggsoversikten.

I  det  etterfølgende  tas inngitte  merknader  opp til  vurdering.

Hver enkelt merknad  som er inngitt er  anført enten  ved "nnnnn ”  eller  som komprimert  utdrag og
deretter  et det  .011  en  vurderinganbefaling vedr. problemstillingen slik  den fremstår.

'3' Merknad  av  6.2.2004  fra NVE  -  vedl.  1/2.

Følgende  er  anført i brevet:

”Vi viser til  brev vedrørende  reguleringsplan for truckstopp F auske -—forslag, datert
06. 01.2004.

N  VE har innsigelse til  ovennevnte  plan men vil frafalle innsigelsen hvis utbygger

innarbeiderforeslåtte  tiltak i  planen.

Generelt:

N VE er forvaltningsmyndighet for elektriske anlegg og for tiltak og inngrep som berører

vassdrag. Direktoratet er derfor høringspart  i  plansaker hvor energianlegg og vassdrag
berøres. NVE har utarbeidet veilederen ”Arealplanlegging i  tilknytning til vassdrag og

energianlegg" (nr.  3/99),  faktaark "NVEs behandling av kommuneplaner  "  (4/03),

”regler for inngrep i  vassdrag”(3/02) og "Retningslinjer for arealbruk og sikring i  flomutsatte

områder ” (nr. 1/99). Publikasjonene bør brukes  i  planarbeidet. Disse er lagt ut på N VEs
internettside: htt  ://www.nve.no.

Nedenfor tar vi opp sentrale tema vedrørende vårtforvaltningsansvar som vi mener bør

behandles  i  plandokumentene.

Definisjon  av  vassdrag: I vannressursloven § 2 regnes vassdrag som alt stillestående eller
rennende overflatevann, men tilhørende bunn og bredder  inntil  høyeste vanligeflomvannstand
(10 årsflom). Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker  vannføring dersom det

atskiller seg tydelig fra omgivelsene.

Reguleringsplanen bør  bevare  en kantsone  mot" vassdraget. Kantsonens omfang skal presiseres

og vedtas  i  reguleringsplanen.  I  dette tilfelle bør et vegetasjonsbelte på  minimum  ]  0 meter
avsettes mot fordrøyningsbassenget.

Med tanke på vassdragsmiljøet bør det også stilles  krav  til bygge— og anleggsperioden. Dette er



forhold som i stor grad reguleres av forurensingsloven, men som det også kan knyttes
reguleringsbestemmelser til i henhold til pbl § 26. Ingen gravemasser må dumpes eller

deponeres i eller ved elva/bekken eller på bredden. ”

F  lom og annen fare knyttet til vassdrag

Deler av det regulerte området omfatter et fordrøyningsbasseng som er en viktig del av det

flomfarebyggende arbeidet som er utført rundt Farvikbekken. N VE forutsetter at
magasinkapasiteten til fordrøyningsbasseng ikke reduseres. Reguleringsområdet skal omfatte

området som skal erstatte deler av dagensfordrøyningsbasseng. Det skal i reguleringsplanen

kartfestes hvor det alternative arealet skal ligge og om området skal båndlegges som § 25 nr. 5,

fareområde eller nr. 6 spesialområde.

Utifra ovenståendeforhold har N VE innsigelse til planen inntil ovenstående endring av

reguleringsplanenforeligger.

Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvarfor at faremomenter er vurdert og

tatt hensyn til både ved utarbeidelse av arealplaner og vurdering av dele- og byggetillatelser.
Er det grunn til  å  tro at et område kan være utsatt for en naturbetingetfare, må kommunen
sørge for  å  innhente tilstrekkeligfaglg/ndig uttalelse om faren før plan vedtas eller

byggetillatelse gis. Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som følge av en mangelfull

planprosess, vil kommunen kunne få et økonomisk ansvar for skadene.

N VE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov. Vi ønsker  å  få

tilsendt en eventuellforandring av reguleringsplanen.

Vurderinglanbefaling:
Kommunen har vært klar over problemene knyttet til sikring av tilstrekkelig magasinkapasitet

slik det er  anført  i høringsbesvarelsen. Dette er også nevnt i  saksfi-amlegget  i  kapitlet

saksopplysninger.
Ut fra gitte innsigelse vurderte administrasjonen at det var nødvendig å  omarbeide planforslaget.

A/  S  Salten kartdata ble kontaktet for nødvendig revisjon. Omarbeidet planforslag ble så sendt til
NVE som med sitt svar av  15.4.04  gir  åpning for  å  godkjenne planen på visse betingelser.
Disse betingelsene anbefaler rådmannen at kommunen godkj enner.

Endringene som er .ort i planen anses ikke  å  være av en slik karakter at merknadene fra de

andre partene trenger fornyet høring. Gitte merknader vurderes derfor som  angitt  nedenfor.

*? Merknad av  6.2.2004  fra  Fauskel sverk  AS  -  vedl.  2/2.

Følgende er  anført  i brevet:
”Innenfor reguleringsplan for T ruckstopp Fauske har Fauske lysverk AS en del høy— og
lavspenningsjordkabler. For flytting/omlegging av disse vil det utløses anleggsbidrag for hvert
enkelt tilfelle innenforplanen. "

Vurdering/anbefaling:
Ingen

'3' Merknad  av  12.2.2004  fra  Statens  ve  esen  -  vedl. 3/2.

Følgende er  anført  i brevet:

"Vi viser til brev av 6. januar 2004.



Utfordringen i denne planprosessen har vært å planlegge ut fra eksisterende vegsystem, men å
regulere slik at planen  ikke  vil være i strid med kommuneplanen som tar utgangspunkt i et
planlagt nytt vegsystem. En har valgt å bare vise eksisterende vegsystem i planen, og dette er

greit nok  i  og med at det ikke er utarbeidet planer over nytt vegsystem på reguleringsplannivå.

Når omlegging av riksvegene skal gjennomføres må det uansett utarbeides reguleringsplaner
for disse, og i denne omgang vil det kun være nødvendig å  sikre at kommunenes

reguleringsplan ikke vil medføre nye hindringer for fremføring av veg i området.

Slikplanen nåforeliggerfinner vi hensynet til fremtidig vegsystem stort sett er tilfredstillende

ivaretatt. Planene for ny rundlg'øring i krysset mellom dagens E 6 og T erminalveien forutsetter

at T erminalveien skal flyttes litt lenger mot øst i kryssområdet. Byggegrensen mot

T erminalveien bør derfor økes til 40 m slik at det ikke oppføres bygninger her som kan

vanskeliggjøre senere bygging av rundlg'øring. Dette vil ikke være til hinder for å utnytte

arealene til parkerings-/0ppstillingsplasser/adkomstveg.

Statens vegvesen har gitt muntlig tilbakemelding på at vi kan akseptere at  T ruck-stoppen kan

etableres med adkomst både til T erminalveien i sør, og til E6 med dagens adkomst i nord, og at
disse kan brukes inntil nytt vegsystem er bygd ut. I reguleringsplanen har en valgt  å  ikke vise
kjøreveger som eget reguleringsformål, og det kan dermed synes som om adkomsten til E6

stenges. Hvis en ønsker å opprettholde denne må adkomsten enten utformes som adkomsten til

T erminalveien, eller den kan vises med pilsymbol. Vi vil foretrekke det første, og minner også

om at frisiktsoner i henhold til vegnormalen må legges inn for disse avlg'ørsler til riksveg.

Avlg'ørsler til et serviceanlegg av denne størrelsen må siktsmessig dimensjoneres som kryss, og
nødvendig sikttrekant blir da ]0x110 m. Midlertidighet i forhold til bruken av adkomst til E6
bør tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Ut over dette har vi ingen merknader til reguleringsplanen.  "

Vurdering/anbefaling:
Merknaden  i  andre avsnitt om angivelse av økning i byggegrenseavstand til 40 m  slik  at det  ikke
skal begrense fremtidig utbygging av rundkjøring tas til følge.

I  revisjonen av planen med hensyn på NVEs krav er byggegrenseavstanden økt til 40 m.

'3' Merknad  av  15.2.2004  fra  SCANIA  -  vedl. 4/2.

Følgende er anført i brevet:

”Det vises til deresforslag til reguleringsplan av 06.01.2004, og frist innen 16. februar 2004.

Kommentarer:

Pkt. I
Utfia  vedlagte Skisse er reguleringsplanen (plan av 01.12.03) viser denne kun en inn og
utkjøring til Truckstop. Vil dette være funksjonabelt da tidligere skisser viser to rundlg'øringer
inn og ut av området.
Det interne trafikkmønsteret på området er iht skissen vanskelig å få en godforståelse av.

Gjennomgangstrafikken over Scania sin nåværende tomt vil ikke kunnefimgere i forhold til
verksteddriften og sikkerheten på området. Dette ble tatt opp som et moment på det første møtet
som blant annet undertegnede var med på.

Pkt. 2
Veiene griper inn i eksisterende bygningsmasse (garasje). Her må det finnes andre og bedre
løsninger uavhengig av nåværende bebyggelse, som gjør at eksisterende garasjeanlegg vil
bestå.

Pkt.  3

T ømmestasjon for campingvogner plasseres i område for Bst. I .



Pkt.  4
I forbindelse med vedlagte dokument som gjelder "bestemmelse i tilknytning til

reguleringsplanen  "  vises til pkt 2.1 Areal til vegserviceanlegg, VS] som sier at bebygd areal

B  YA ikke skal overstige I 0 % av tomteareal VS].
Dagens tomteareal for Norsk Scania AS er av en størrelse som gjør at eksisterende anlegg
overstiger tidligere nevnte tomteutnyttelse (] 0 %).

Dette betyr at tomteutnyttelsen må økes da hele konseptet for T ruck Stoppforutsetter at det

bygges en vaskehall på arealet for Norsk Scania AS i tilknytning til eksisterende bygg.

Pkt. 5
Alle investeringer i bygg (løp) forutsetter en utarbeidelse av et forretningsgrunnlag og vil være

en styresak i Norsk Scania AS. Dette betyr at en uttalelse om investering må avklares/avgjøres
gjennom Norsk Scania AS og eiendomsbesitteren Bilbygg AS.

Pkt. 6
Med bakgrunn i T ruck Stop konseptet bør detfremkomme en avklaring om hvem som er eier av

området (utenom Norsk Scania AS sitt område) om hvem som skalforestå driften av dette. "

Vurdering/anbefaling:

Til pkt. 1: De forhold som er  anført  betinger at bedriften tas med  i  den  plangruppen  som internt

må forestå utviklingen av planområdet.

Til pkt. 2: Her må det vurderes tilpasning av  planen  slik at eksisterende garasj eanlegg kan

opprettholdes og tilpasses hovedtanken med denne  planen.

'2' Merknad  av  16.2.2004  fra Nordland lkeskommune kulturetaten -vedl.  5/2.

Følgende er  anført  i brevet:

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, iht. Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 1985.

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt en lq'enner til, erplanforslaget ikke i konflikt
med verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke re 'strert.

Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets— og meldeplikt dersom en under

maskininngrep skulle støte på fornminner, jf. Kultminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det

under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes

umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i
marken.

Vi anbefaler at det tas inn et punkt om estetikk i planbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Vurdering/anbefaling

Fauske kommune har ikke utarbeidet egne retningslinjer for estetikk men søker å  følge  de
føringer som er gitt i  plan- og bygningslovens  §  74.

Aktsomhet i tilknytning til  kulturminneloven anbefales  nedfelt  i planbestemmelsene.

NY  INNSTILLING:



Med hjemmel  i plan- og bygningslovens § 27-2, godkjenner F auske kommunestyre det
fremlagte forslag til reguleringsplan for området benevnt Truckstopp F auske.

Godkjenningen forutsetter følgende endringer/presiseringer:
o Planbestemmelsene gis en tilføyelse med føring for at det skal utarbeides en plan

for hvordan det gjenfylte arealet skal kompenseres ved masseuttak. Planen skal
sendes NVE til orientering.

o  Planbestemmelse nr 6.1 ”Det kan foretas masseuttak i området” må bringes i
samsvar med nr 2.2. ”Det gjenfylte volumet  skal  kompenseres ved tilsvarende med
tilsvarende masseuttak i område FLl”.

o Utbygger pålegges aktsomhet i tilknytning til føn'nger gitt i kulturminneloven.

PLUT-058/04 VEDTAK- 06.05.2004

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Wiggo Lauritzen
Rådmann

Ragnar Pettersen

Leder plan/næring
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/10481     
 Arkiv sakID.: 18/2311 Saksbehandler: Bjørn Pedersen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
073/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
102/519 - Geir Magne Johansen, Vikaveien 29, Fauske. Behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til 
oppføring av garasje BRA 63,5 m2.. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan Fauske 
Østre del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal og 2.5.1 hva gjelder 
mønehøyde.  
I medhold av plan-og bygningsloven § 20-1a innvilges søknad om tillatelse til oppføring av garasje 
som omsøkt i Vikaveien 29, Fauske gnr. 102 bnr.519. 
 

 
Vedlegg: 
02.08.2018 102/519 - Geir Magne Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett, garasje 
1387466 

02.08.2018 Nabovarsel 1387467 

02.08.2018 Tegninger 1387468 

02.08.2018 Kart 1387469 

20.08.2018 102/519 - Geir Magne Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, garasje 

1388212 

28.09.2018 Søknad om dispensasjon - oppføring av garasje 1391667 

20.09.2018 SKMBT_C22018090314150 1391668 

15.01.2019 Vedlegg til søknad om dispensasjon 1401254 

15.01.2019 Garasje 1401255 
 
Sammendrag: 
Geir Magne Johansen søkte den 02.08.2018 om oppføring av garasje på BRA 63,5 m2 med mønehøyde 
på 5,9 meter. 
Nabovarsel er utstedt den 14.03.2018 samt 06.06.2018. Det er ikke innkommet merknader til tiltaket. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Fauske Østre del 1 § 3.1.1 heter det at 
garasjeareal ikke må overstige 35 m2.  
I henhold til samme reg.plan med bestemmelser § 2.5.1 er maksimal mønehøyde 4,5 meter målt 
bakkant terreng. 
 
For øvrig er utnyttelsesgrad, takvinkel og byggelinje innenfor bestemmelsene. 
 
Den 15.08.2018 ble det sendt brev til søker om at saken ikke ville bli behandlet da den ikke er iht 
gjeldende reguleringsplan for området. 
 
Som følge av dette søkte søkte tiltakshaver den 03.09.2018 om dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan. Han begrunnet søknaden med at han hadde behov for denne størrelsen da han har mye 



utstyr som må oppbevares innendørs. 
Det vil også bli mer ryddig på eiendommen. 
I tillegg opplyste han om at tilsvarende garasjestørrelse hadde blitt godkjent på naboeiendom. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Saken har blitt liggende siden høsten 2018 noe vi beklager. Søker purret på saken og den 28.6.2019 
foretok enheten plan/utvikling en befaring.  
Søkers tomt ligger godt skjermet i forhold til naboer. Vi registrerte også at det var bygget garasjer 
innenfor samme reguleringsplan – garasjer på henholdsvis BRA 60 og 61 m2. En av disse var også 
utenfor regulert byggelinje. 
Ut fra en samlet vurdering finner vi å kunne innstille på at det gis dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene hva gjelder størrelse og høyde på garasjen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven 5 202 *

Søkes det om dispensasjon fra plan— og bygningsloven, forskrift eller arealplan?  '  Ja 7% Nei

Er det behov for tilIatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? ;  Ja '; i Nei

Hvis ja. så oppfylles ikke vilkårene for  3  ukers saksbehandlilng, jf. pbl 5 21-7 andre ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21 -3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger del merknader fra naboer eller gjenboere? :] Ja [: Nei

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder

Bnr, Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. KommuneGnr
. ,, °—/ "

Eiendom/ MJ  Å  :5 /( f'H’ob‘ Kb
byggested Adresse ' . Po! r. Postsled '

1,0c  V  —'/cm/ ,dff ,? ,(1 F7 LL.MCLT
Mmdre tiltak til bebygd eiendom, pbl 5 20-2 bokstav a) og SAK10 5 3-1

Tilbygg < 50 rn2 X] Frittliggende bygning (ikke boligformål) <  70 m2 i Skilt/reklame (SAK10 5 3-1 d)fl
.— Anlennesystem (SAK10 5 CH 9)

Driflsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 mz, jf. pbl § 20—2bokstav  b) og SAK1O 5 3-2

Tiltakets art Midlertidig bygning/konslruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn2år)

, Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhel)

l Riving av tiltak sem nevnt i SAK10 5 3-1

J‘Annel: ' , Å ,

Beskriv
Planlagl bruk/formål

Arealdisponering

Set! kryss  .‘or gjeldende plan

‘ ' I ii iPlanstatus i Arealdel av kommuneplan  » .  Reguleringsplan i Bebygge sesp an

mv. Navn på plan

BYA eKSisterende BYA nytt Sum BYA BRA eKSIslerende BRA nyll Sum BRA Tomteareal
Areal

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.beno eller konlakl kommunen

 

Grad av :
utnytting I

i

i
i

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja >< Nei Vedlegg nr

Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  —
avake't ,.  .  W. ,!m ,. ,, -..,  ,,.,. .  m. , . ,

Kan vann og aviøpssledninger være I konflikt med tiltaket? Ja X1 Nei Vedlegg nr

. . . , . 4 i  _
Hvis ,la, ma avklaring med berørt rellighelshaver være dokumenlert Lo—.—

Minsle avstand til nabogrense 17/

Avstand Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei m Delle skal vises på siiuasionsplanen

».;  )  «ii giff». ?  I  »,Elankett 5 '33 Eokz—"ai 9 mgiir av Dirakinvaier 'c-r avgglc'vialitei ‘ ,  ,, »,



0

Krav  til byggegrunn  (pbl  § 28—1)

Skal b  verkel lasseresiflomutsan  område?
Flom k1 yg? _p‘ Vedlegg nr

(TEK10§7<2) ,; Ne' _, "'a

Skal  b  verket  Iasseres  i skredutsan omréde”
Skred .  vg? p Vedlegg nr

(TEK1O§7—3) ' ‘Ne' % ”Ja

Andre natur-  Foreligger del vesentlig ulempe  som  følge  av natur- og miljøforhold? Vedl n
' ' .  . _ _ , , egg rFilr'élggfgrhom v ‘x Ne: Ja Dersom Ja, besknv kompenserende tlltak  I  vedlegg

P '  )

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir  tiltaket  ny/endret Tomta har adkomst til  følgende  veg som er opparbeidet og åpen for  alminnelig ferdsel:

vegloven adkomst Riksveg/fylkesveg Er avkjøringsllllatelse gm? Ja l  Nei

§§ 40—43 Ja ' Nei Kommunal  ve Er avk'ørin  slillatelse  in? Ja ‘ Neipbl§27-4 9 ' g 9 G S
Privat veg Er vegrett sikret ved  tinglyst erklæring?  fJa Nei

Overvann Takvann/overvann føres  til: Avløpssystem x' Terreng

Feltene "Vannforsyning" og ”Avløp" skal  kun  fylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning ilandbruket eller midlertidige tiltak

Tilknytning i  forhold  til tomta

Vann- ‘Offentlig vannverk 1' Privat vannverk* '895a

forsyning g Annen privat vannforsyning, innlagt vann'
pbl §§ 274, l . . . .
27,3 ' Annen  prlvat  vannforsyning, Ikke  Innlagt  vann'

Dersom  vanntilførsel  forutsetter  tilknytning til  annen privat  ledning eller  G Ja i  Nel vad'egg m
krysser annens grunn,  foreligger  rettighet ved  tinglyst erklæring? Q  ”

Tilknytning i  forhold  til tomta

Offentlig avløpsanlegg

A  l . .
;;; 27 2 aat  avløpsanlegg Skal  det  installeres vannklosetl? G Ja Nel

P - ,
27.3 Foreligger utslippstillatelse? G Ja E] Nei

Dersom  avløpsanlegg forutsetter tilknytning til  annen privat  ledning Ja Nei
eller  krysser annens grunn,  foreligger  rettighet ved  tinglyst erklæring?  D E] äd'egg nr

Vedlegg w  .. .,... 71—77 ,

Beskrivelse av vedlegg Gruppe N" fra' til re:;tzm

Dlspensasjonssøknader/innvilget  dispensasjon B — .——'

Kvittering for nabovarseI/Opplysninger  gitt i  nabovarseI/nabomerknader/kommemarer  til i  ——
nabomerknader . C . * ‘__

Situas]onsplan/avkjøringsplan D — Ål '

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) (:'( — '

>\ %Tegninger  plan.  snitt, fasade (ny) E , - ,

Uttalelse/vedtak  fra annen myndighet SAK10, § 6-2 l - 1

Andre  vedlegg Q —

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter  seg til å gjennomføre  tiltaket  iht.  plan- og bygningsloven  (pbl). byggteknisk forskrift og gitt  tillatelse.

Navn  _ Telefon  (dagtid) __ Mobiltelefon

75m  (167% ha rzfä/J  _ %QJZS'L/JQ w, _
A resse  _ x Postnr Poststed  ,

/  fccz (/cvc’n Å?” (€300  ka cliff
DäYö " " *  Urfd'eTékm " ' ' ' ' "Eipösl' ' ' "
Z ,  — l * . -

d9”/f  (74/r Å  [anemia % c/r [P7 æ  60 Zma /4 ,C'øm
Glenlas rrled blokkbok , E  muell organlsaslonsnr

Ene Morax/E 'o/flvwziA/ :

ll)

n17
l  V

Blanka: 5'53 30»:v '53 ‘Mgiff av Direkiu‘rare“ far  m/gglwalile'  'Jl OH,— 20‘3
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Vedlegg nr

C  -

Opplysninger gitt  i  nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21 -3

Tiltak  på eiendommen:

Gnr. Bnr, Festenr. Sekslonsnr. Eiendommens adresse  * Postnr.

/OZ , V/k' ia-z/c'X/ Å?
Eier/fester ' Kommune -

75/42  Mæs'uts' yøA/JUA/ fgcö/Cv

Det varsles herved om

Nybygg Anlegg G Endring av fasade C] Riving

Påbygg/tilbygg Skilt/reklame :' Innhegning mot veg ' Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg :] Antennesystem :I

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- 0 b nin slo  n '
med forgskålfger 9  ve ' Kommunale vedtekter ? Arealplaner .  Vegloven

Arealdisponering

Sen kryss for gleldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan 1  Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

NW3 Ma 69/37!l

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshqver

75/78 FAME ///—7  {152/
Kontaklpersen, navn E-post

DIRFKTORATET

FOR  EYCCKVÅLITET

 

Poststed”,.-,-

9a.! KA;

Oppretting/endring av matrikkelenhet Annet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Vedlegg nr

B  _

Vedlegg nr.

Q  _

Telefon Mobil

ac [/99/4‘ /fl7,(kfl€lf 'f '  *  v  029m}1.(on L/føJj'L/J'J'
Søknaden kan ses på hjem eside:

(ikke obligatorisk):

Merknader sendes tll

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Ansvarlig søker/hltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Navn Postadresse

' ä)? 96m! pm! Ex! W/äzx/ 4  6]
Postnr. Poststed E—post
I

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Besknvelse av vedlegg Gruppe

Dispensasjonssøknad/vedtak B

Situasjonsplan D

Tegninger snitt, fasade E

Andre vedlegg 0

Underskrm

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

+ Harri ejrrng ' t/na/l—  . bm

Ikke
Nr. fra  — til relevant

Sted Dato/7' Undersknlt ansvarlig søker eller {Uta aver

'mrb— 5 "  få) * '" a  he 54a
1 Glentas med blokkbokstaver

7:7? ;;;s M94111: A/
Blanket!  5155 Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for  byggkvalitet  O1 07 2015 Side 1 av 1
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med  søknaden DIREKTORATET
FOR  BYGEKVAIJTEI-

V

Nabovarsel  kan  enten sendes  som rekommandert sending eller overleveres personlig mot  kvittering.

Ved  personlig overlevering vil  signatur gjelde  som  bekreftelse  på at  varslet  er  mottatt.  Det kan også  signeres  på at man gir

samtykke  til  tiltaket.

Tiltaket  gjelder

Gnr Bnr, Festenr. Sekspnsnr. Bygningsnr Bolignr. Kommune

Eiendom] /(;,3 1.— ') [(7 , lfb

byggested .  Adresse: .  Postnr « Poststed , 7—

t/r z-(r—n/E/EAJ JC/ '  ,  : > flou/(K/

Følgende  naboer  har  mottatt  eller fått rek. sending av  vedlagte nabovarsel  med tilhørende  vedlegg:

Nabo-lgjenboereiendom

67672 Bmsf Y.
Adresse

Festenr. Seksjonsnr,

Pos  .  ,  Poststed  , '

J  €70 /az(,<'/
Personlig kvittering for Dato

moflatt varsel "1 7> "

fl  ,w 'SigJ ”

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. ['  , Bnr. "- Festenr,

O 2- 5 “f  I
Adresse  .  ' .  .  .

'  ;  ** v  —  ':  I  I

(v )L’I—IL' /‘/
P0 3.3 Postste

r  , 'x '  ,
ML” ( " (  VOL

Personlig kvittering for  Dato

Sekslonsnr.

:  a:
Sign.  7

* filk: moitafivarsei  !  /c f  'J/ f”
(

I

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Sekspnsnr,Feslenr,

Adresse

Postnr Poststed

Personlig kvmenng for Dato Sign.

. mottatt varsel

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Sekspnsnr.Festenr,

Adresse

Postnr. — Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

— mottan varsel

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr Bnr. 1 Sekslonsnr.! Festenr.

Adresse

Postnr. ?  Doststed

Personiig kvittering for! Dato
,A, 1

å  mottatt  varsel

Det er per dags dato  innlevert  rekommandert

sending til  ovennevnte  adressaterv

Samlet antall  sendinger Sign.

313nk9r5'36 Boknq' i? ”rain  M  jlre'1r')'"azer’m :vuqk'mll'a‘

Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Elers/f ters naivn’4(—S (4/ 570714

Adresse/”JØ)/Xl/Ø Ø

Postnrzåg ‘POStStejra‘z/J’k,

Personlig kvittering for  Dato

/\ X  Åsamtykke til tiltaket  lVi/S  "  )

Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Eiers/fe ters  navn, , ,-

åTt/  M  K
Adressev VZV/I’Mi/if /V/ ‘2']

”mp; 'P°E‘i’?7['(§/;-’E
, ,."  .

Personlig kvittering for Dal

3 '  ». samtykke til  tiltaket  k  (2 lg,

Eier/fester  av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers  navn

Adresse

Postnr. Poststed

‘Personlig kvittering for

] [samtykke til  tiltaket .

Dato

Eier/fester  av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

_  Poststed  »  .-Postnr.

Personlig kvittering for  '  Dato

1 samtykke til  tiltaket

Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

boslnr J Poststed

1 Dersonlig wittermg for Demo

‘- ? samtykke til Iiltaket  \

/M(4/{/J&m ÅS-

Poststedets regm

X  Sign.. åa

?] (i %UD/&

j Poststedegs reg gr

I ,f

Signy "'7 ,.:

Poststedets reg nr,

I

Sign.

Poststedels regrnr

j  Sign,

x

77 i7 ?(Poststedels reg nr

'5a
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=  Kartverket

informasjon fra matrikkel og grunnboken

Dato: Gårds—/bruksnr: Fauske 1841-102/519

27/10 2017 Adresse: Vikaveien 29, 8200 Fauske
Eiendomstype: Grunneiendom
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Dato:  15.08.2018 
Vår ref.: 18/12057 

Deres ref.:  
Saksb.: Rune Reisænen 

Enhet Plan/Utvikling 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
8201 FAUSKE Faks: 75 64 60 33 postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 2 
 

Geir Magne Johansen 
Vikaveien 29 
8200 FAUSKE 
 
 
 
 

102/519 - Geir Magne Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett, garasje 
 
 
Vi har mottatt Deres brev av 02.08.2018 om nevnte sak/spørsmål. 
 
Vi vil meddele at saken ikke kan bli behandlet da søknaden ikke iht gjeldende 
reguleringsplan for området. 
 
 
Gjeldende reguleringsplan har følgende bestemmelser i forbindelse med oppføring av 
garasje: 
 

  Maks etasjehøyde 1,5 

 Maks gesimshøyde 2,5 m 

 Maks møtehøyde 4,5 m 

 Takvinkel mellom 22,5 til maks 45 grader 

 Maks areal på garasje er 35m2 
 
Omsøkte garasje har et bebygd areal på 70,2 m2, samt at mønehøyden er på 5,9 m. Av 
vedlagt tegning fremgår ikke gesimshøyden.  Som man ser er dette ikke iht gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Situasjonsplan med inntegnet bygg skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000. Tegninger som 
følger vedlagt søknad skal også være i målestokk 1:100. 
 
For evt gjennomføring av tiltaket må det søkes om dispensasjon fra gjeldende 
bestemmelser. 
 
Vi beklager at det vil ta tid å behandle saken, men lover å gjøre vårt beste for å unngå 
ytterligere forsinkelser.  
Henvendelse om saken kan forøvrig rettes til saksbehandler. Det er en fordel om De ved  
henvendelsen kan oppgi journal postID, som er 18/12057. 
 
Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med undertegnede.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen 
Enhetsleder Plan/Utvikling 
 



 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Fra: Geir Magne Johansen <Geir.Johansen@veidekke.no> 
Sendt: mandag 3. september 2018 07.48 
Til: Rune Reisænen 
Emne: VS: Message from KMBT_C220 
Vedlegg: SKMBT_C22018090314150.pdf 
 
Hei 
 
PostID: 18/12057 
 
Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan på eiendom Gnr: 102  Bnr: 519. 
Fauske. 
Mvh. 
 

Geir M Johansen 
Verksmester 

 
Veidekke Entreprenør AS 
Distrikt Fjell, Prosjekt 34302 Rv 80 Bodø 
+4748055435 
geir.johansen@veidekke.no   

www.veidekke.no 
 
 
 
 
Fra: E10@veidekke.no [mailto:E10@veidekke.no]  

Sendt: 3. september 2018 16:16 
Til: Geir Magne Johansen 

Emne: Message from KMBT_C220 

 
 

mailto:geir.johansen@veidekke.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fwhi8-000bkD-6M&i=57e1b682&c=mWeuZUpaaFHsG1bIp661grHdh5pbQLOfRBFb8voMjxo6DCz-IBvXwuNe6dNOMSXnnFD1UszCiw7z33YeMAIX2to9q3ofs-sggGjMTCkdMhM-gp8jGR_12oSY9hgfTs53WRno1Hcs_UTK46CQiLVTBQZP8EE38H4Gqzp0UB_aNs1MvdGmZJ2YqKIM8uGyM_dhw4vxf0kvlTAkhKZw_rPg7yXZpJyRIw1QEbSOQjcJCb8
mailto:E10@veidekke.no
mailto:E10@veidekke.no


,___. Data:  15.05.2018

@  FAUSKE var ref.:D 1332537-

&  KOMMUNE Saksb :Rune Reisæneä

Enhet PIan/Utvikling

Geir Magne Johansen
Vikaveien 29

8200 FAUSKE

102/519  -  Geir Magne Johansen  -  Søknad om tillatelse til tiltak

uten ansvarsrett, garasje

Vi har mottatt Deres brev av 02.08.2018 om nevnte sak/spørsmål.

Vi vil meddele at saken ikke kan bli behandlet da søknaden ikke iht gjeldende
reguleringsplan for området.

Gjeldende reguleringsplan har følgende bestemmelser  i  forbindelse med oppføring av

garasje:

Maks etasjehøyde 1,5

Maks gesimshøyde 2,5 m

Maks møtehøyde 4,5 m

Takvinkel meflom 22,5 til maks 45 grader

Maks areal på garasje er 35m2

Omsøkte garasje har et bebygd areal på 70,2 m2.  samt  at mønehøyden er på 5,9 m. Av

vedlagt tegning fremgår  ikke  gesimshøyden. Som man ser er dette  ikke  iht gjeldende

reguleringsplan.

Situasjonsplan  med inntegnet bygg skal  være i målestokk 1:500 eller 1:1000. Tegninger som

følger vedlagt søknad skal også være  i  målestokk 1:100.

For evt gjennomføring av tiltaket må det søkes om dispensasjon fra gjeldende

bestemmelser.

Vi beklager at det vil ta tid å behandle saken, men lover å gjøre vårt beste for a' unngå

ytterligere forsinkelser.

Henvendelse om saken kan forøvrig rettes til saksbehandler. Det er en fordel om De ved

henvendelsen kan oppgi journal postlD, som er 18/12057.

Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med undenegnede.

MeÅ- _  "g hilsen

(Fa wwwRu e lsænen '
Enhetsleder Plan/Utvikling

Postboks 93 Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 ME 021

8201 FAUSKE Faks: 75 64 60 33 p05!moltak@lauske.kommune.no Side 1 /2



Søknad dispensasjon -Saltenkomno

INFORMASJON TIL  TILTAKSHAVER  OG  SØKER 08.  mars  2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på følgende  eiendom:

Gnr:  'I/GÅ Bnr:  57677 Fm: S.nr:

Adresser 4/ w} 1/15;2—;x ), 49417— ”;;—115,14;
Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn: ,å”??? ,~75 K  (”,/M; L  ,L

Tiltakshavers adresse:  '  /, Li.»? ,; ,JK,  V  ,3 c; fig; "7127? ,A,

Kontaktperson: 7,154" N; (,A/,»: åf/éMSAJJ—J

Telefon dagtid:-Epost-adresse: "U,,.,m,,,(.h ,,.) (J, U  ;, (  ,]

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

Kommuneplemens arealdel

j Kommunedelplan for:

E  Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Planens navn:

D  Plan- og bygningsloven (pbl)

D  Byggteknisk forskrift (TEKIO)

[: Annet

Beskriv:

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

55;  K  W; 749237,?
%?(rä/gA»? < /'v ”)'/?” X/(M’r/i (ij'fwfc ”A“? ”"—L ,?,f/c x" {5;};4'1): MDA? )?r 7. )Å ”V/I/  PH ‘jij flf (74a5/Mfl7’7/g7y'04i  : .x,)' vr

ham: ”a 5/015: '- 3; <; H

For  å kunne  bygge /gjøre:  (beskriv hva du skal bygge /gjøre, som for eksempel bygge

garasje, bruksendre de] av eksisterende bygg fra  bolig til  næring osv.)

,”prakJrJg/y {kg J  K  7', 73‘; /7’ -— [(*/1i7£06294 NV (6%“? ”)'/i

Jeg / vi søker om :

Dispensasjon etter  pbl §19-1 (permanent)

D  Dispensasjon etter pbl § 19—3 (midlertidig) fram til følgende  dato:

1



Søknad dispensasjon  — Saltenkomno

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

/)7£6/?uA/A/15455 7072 t/mpø/c/ 5,42 27/” &&&-(7 Hm:

5509.» ;;,g fipewy}; flew 19/335 f/rQAK/é; 3,7

7456 ”"? ”V15 6/2775“ Jay (3&6 øPPågwm—åj

//—/r</f<:7</»Dø;€;(' ,

/

Signatur(er):  (7254 ( '1m

Dato  og underskrift Dato  og underskrift V9717

tiltakshaver  %  -—/',57 e/ventuell a sv li ker

Åga", /‘/ &:s /5&; i  “imam
Vedlegg:

Beskrivelse av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

l_Kvit‘tering for  nabovarsel (skal  alltid  være med)

 

Tegnmger '  _

_ AM! MWL?! :]
SituaSJonsplan 775‘1K‘7‘fiw C

Eventuelle uttalelser  '  vedtak  fra  andre  myndigheter (se SAK 10 §6»2)

Andre  vedlegg:

&)



Fra: Geir Magne Johansen <Geirmagne60@hotmail.com> 
Sendt: 10. januar 2019 15:03 
Til: Arn Kyrre Jakobsen 
Emne: Journal postID 18/12057 
Vedlegg: Garasje.docx 
 

Hei! 
 
Etter samtale idag om innsending av vedlegg til denne saken.  
 
Med vennlig hilsen 

 

Geir Magne Johansen 

Vikaveien 29 

8200 Fauske 

Telf. 480 55 435 



Vedlegg 

Begrunnelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan: 

 U-grad er lav, 9,4% etter utbygging av garasje.  

 Tilsvarende garasje (70 m2) på nabotomten, ingen merknader.  

 Garasjen er tiltenkt oppbevaring av motoriserte kjøretøy som båt, bobil, traktor og evt. 

bil. Dette medfører mer ryddighet på tomt.  

 Jeg mener bestemmelsene over reguleringsplan ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

 Jeg mener fordelen med bygget er å få inn ulikt utstyr for en ryddigere eiendom, samt 

tryggere oppbevaring spesielt om vinteren.  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11680     
 Arkiv sakID.: 18/907 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
074/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
107/22 - Solveig og Morten Aarnes – Klage på avslag på søknad om tillatelse til 
tiltak – Oppføring av fritidsbolig, Rødåsveien 99, Fauske. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslåes søknaden om dispensasjon fra formålet i 
bestemmelsene i kommuneplans arealdel §5.1.1 og 5.2.2 for oppføring av fritidsbolig på gnr 107, 
bnr. 22 , Rødåsveien 99, Fauske 
 

 
Vedlegg: 
15.08.2019 10722 - Morten Aarnes - Bygging av fritidsbolig (L)(218814) 1418037 

15.08.2019 10722 - Solveig og Morten Aarnes - Avslag på søknad om tillatelse til 
oppføring av fritidsbolig med BRA 87,3 m2 i Rødåsveien 99, Fauske 
(L)(218779) 

1418038 

15.08.2019 10722 Søknad om tillatelse til tiltak 1418039 

15.08.2019 E-post (L)(218661) 1418040 

15.08.2019 Klage på saksbehandling og avslag på byggesak (L)(218682) 1418041 

15.08.2019 Nordland fylkeskommune - Uttalelse til søknad om riving av SEFRAK-
registrert bygning - gnr 107 bnr 22 - Rødåsveien 99 - Fauske kommune 
(L)(209900) 

1418042 

15.08.2019 Tegning til søknad 1418043 
 
Sammendrag: 
Tiltakshaver Solveig og Morten Aarnes klager på avslag på søknad om oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 107, bnr. 22, Rødåsveien 99, Fauske. Klagen føres gjennom utbygger Bernhard Olsen 
as.  
 
 
Saksopplysninger: 
Solveig og Morten Aarnes, ved ansvarlig søker Bernhard Olsen AS søkte om tillatelse til rivning av et 
eldre våningshus og oppføring av ny fritidsbolig på deres eiendom Rødåsveien  99, Fauske. Det eldre 
våningshuset er oppført rundt 1855 – 1860 og er registrert i SEFRAK registret.   
Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplans arealdel, siden eiendommen ligger i LNFR-område for 
landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet. Tomtestørrelsen er på ca 2 mål og ikke egnet 
til stedbundet næring etter dagens forhold.  
Våningshuset bærer preg av dårlig vedlikehold over lengre periode, slik at det ikke egner seg som 
fritidsbolig etter dagens krav/standard. Det er heller ikke noe sanitært anlegg i tilrettelagt i boligen.  
Tiltakshaver ønsket å sette opp et nytt bygg som er iht dagens standard, men tuftet på gammelt 
Nordlands hus.  
Saken har også vært på høring hos Nordland Fylkeskommune V/ kulturminneavdelingen i og med at 
bygningen er SEFRAK registrert.  
Klagen går ut på lang saksbehandlingstid, gitt positive signaler til søker at dette vil gå i orden, samt at 
det tidligere er gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolige i samme område som er regulert til samme 



formål.  
Saksbehandlers vurdering: 
Beklageligvis har denne saken tatt lang tid å behandle, det skylles stor pågang og liten kapasitet på 
byggesaksavdelingen i denne perioden. Beklageligvis ble saken også liggende 2 mnd hos Nordland 
Fylkeskommune, og dermed går tiden.  
Det er også beklagelig at det gis uryddige muntlige opplysninger før man har behandlet saken helt 
ferdig.  
 Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. I loven nevens følgende:  

· ‘’Dispensasjon kan ikke 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. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

· Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet’’. 

Øvrig bør det heller ikke gis dispensasjon fra gjeldende plan, som det i dette tilfelle vil være 
Kommuneplans arealdel.  
Omsøkt tiltak ligger i et aktivt landbruksområde, samt at området i plan er avsatt til spredt 
boligbebyggelse. Det vil ikke være forenlig med å gi tillatelse til oppføring av fritidsbolig i dette området 
som er avsatt til spredt boligbygging. Det kan utløse presedens for kommende saker. I dette tilfelle vil 
hensynene bak bestemmelsen det dispenserer fra bli vesentlig tilsidesatt iht gjeldende kommuneplans 
arealdel. 
 
I klagen nevnes at det er gitt tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 107/32, og det er rett. I 
2013 ble det innvilget en søknad om oppføring av hytte på nevnte eiendom, men her ligger en sak 
tilbake til 1986, da ble det gitt tillatelse til å skille ut en hyttetomt på 500 m2. I utredningen er tomta 
beskrevet som følger: Arealet er skogbevokst med bjørk i hogstklasse III og skogboniteten kan sies å 
være middels.  
Selv om det ble gitt tillatelse til fradeling av hyttetomt i 1986 og senere søkt og gitt tillatelse til oppføring 
av hytte kan ikke disse sakene sammenlignes. Eiendommen til Solveig og Morten Aarnes ligger i et aktivt 
landbruksområde, men eiendommen 107/32 ligger i et skogsområde hvor det ikke er noe 
landbruksaktivitet, nærmeste gårdsbebyggelse da var ca 300 meter unna. 
 
Viser til Ot.prp.nr. 23(2007-2008) s242. Hvor det heter: ‘’Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. 
De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av 
kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. 
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan’’. 
 
Etter bygningsmyndighetens vurdering er det ikke klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. I 
tillegg blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt. Lovens krav er ikke 
oppfylt og dispensasjon etter pbl 2008 § 19-2 kan følgelig ikke gis.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FAUSKE KOMMUNE  

ENHET PLAN/UTVIKLING 

 

 

NOTAT MED OPPFØLGING 
 

 

Til:  

Janne Bjørnbakk Byggesaksbehandler 

 

 

 

 
JournalpostID: 19/6627  Dato: 06.05.2019 
    

 

 

107/22 - Morten Aarnes - Bygging av fritidsbolig  

 

Området det søkes om å bygge fritidsbolig til erstatning for eksisterende bolig  ligger i et 

aktivt landbruksområde.  

Bygningen er også innenfor arel avsatt for spredt boligbebyggelse i kommuneplanens 

arealdel. 

 

 
 

Vi mener det vil være uheldig å gi tillatelse til formålsendring om fritidsbolig innenfor dette 

areal. Det kan være presedensdannende for kommende saker. Etter vår mening er det greit 

med nytt bygg. Men da i utførelse som bolig. 

 

 

Georg de Besche d.y. 

Ingeniør 
 

Kopi til:    

Hilde Holtan Fagleder landbruk og vilt   Enhet plan/utvikling 

 



 
 
 
 

Dato:  10.05.2019 
Vår ref.: 19/6527 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Solveig og Morten Aarnes 
Århaugveien 37 
4049 HAFRSFJORD 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

111/19 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

107/22 - Solveig og Morten Aarnes - Avslag på søknad om 
tillatelse til oppføring av fritidsbolig med BRA 87,3 m2 i 
Rødåsveien 99, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Søknad er mottatt 03.09.2018. Nabovarsel er utstedt 06.07.2018, det er ikke innkommet 
merknader til tiltaket. 
 
Solveig og Morten Aarnes, ved ansvarlig søker Bernhard Olsen AS, søker om tillatelse til 
riving av eldre våningshus og oppføring av fritidsbolig på samme sted, i Rødåsveien 99, 
Fauske. Det eldre våningshuset er i matrikkelen registrert med BRA 60 m2. 
 
Dispensasjon: Det søkes om dispensajon fra Kommuneplanens arealdel, siden 
eiendommen ligger i et LNFR-område for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. Tiltakshaver skriver at tomten er på ca. 2 mål og ikke egnet til 
stedbunden næring etter dagens standard. Videre opplyses det at våningshuset bærer preg 
av dårlig vedlikehold over tiår, slik at det har i dag helt ubrukelige boforhold og det er verken 
vann eller avløp innlagt. Tiltakshaver ønsker å sette opp en fritidsbolig på samme sted som 
den gamle boligen er plassert i dag. Den nye fritidsboligen, av hyttetypen Duva fra Rana 
Hytta, er tuftet på gammel Nordlandshus stil og vil passe veldig godt inn i nærområdet. De 
ønsker å ha mulighet til å holde orden på de øvrige bygninger, en fjøs og to uthus, på 
eiendommen. For tiltakshaver er det viktig å få bygget fritidsbolig, da de bor i Stavanger og 
har sitt arbeid der og derfor finner det naturlig og fortsette å bruke dette som en fritidsbolig 
slik det har vært i de siste 32 årene. 
 
Vurdering: Eiendommen er ikke i landbruksmessig drift. Saken har vært forelagt 
kommunenes landbruksavdeling, som tidligere har uttalt seg muntlig i saken. I deres skriftlige 
uttalelse, datert 06.05.2019, står det: «Området det søkes om å bygge fritidsbolig til 
erstatning for eksisterende bolig ligger i et aktivt landbruksområde. Bygningen er også 
innenfor areal avsatt for spredt boligbebyggelse i kommuneplanenes arealdel. Vi mener det 
vil være uheldig å gi tillatelse til formålsendring om fritidsbolig innenfor dette areal. Det kan 
være presedensdannende for kommende saker. Etter vår mening er det greitt med nytt bygg, 
men da i utførelse som bolig.» I LNFR-området (LL) tillates ikke andre tiltak enn det som er 
knyttet til stedbunden næring. Oppføring av erstatningsbygg kan likevel tillates, i denne 
saken vil det gamle våningshuset kunne erstattes med en nytt bolighus. Eiendommen ligger 
delvis i LNFR-areal for spredt boligbebyggelse (LSB). 
 



 

 

 

Saken har vært på høring hos Nordland Fylkeskommune, avdeling for Kulturminner i 
Nordland, siden det gamle våningshuset som skal rives er SEFRAK-registrert. I deres 
uttalelse, datert 04.04.2019, peker de på at det gamle våningshuset er et tradisjonelt 
nordlandshus som har klare kulturhistoriske verdier. Bygningen har gjennomgått 
fasadeendringer opp gjennom årene, som utskiftning av noen av vinduene til funkisvinduer, 
men den fremstår som autentisk. I uttalelsen oppfordrer de Fauske kommune til å gjøre en 
vurdering av verneverdien til gårdsmiljøet som helhet, da våningshusets verneverdi vil i stor 
grad ha sammenheng med dette. Kulturminneavdelingen vurderer ikke våningshuset og 
gårdsmiljøet til å være et kulturminne av regional verdi. Omsøkte bygning er ikke formelt 
vernet. 
 
Vurdering: Våningshuset er oppført i perioden 1855-1860, og flyttet til sin nåværende plass i 
1880-1881. Øvrige bygninger på eiendommen er en fjøs og to uthus, av ukjent alder. Ingen 
av de øvrige bygningene er SEFRAK-registrert. Fauske kommune vurderer ikke gårdsmiljøet 
til å ha verneverdi. Våningshuset har kulturell verdi, og det anbefales at bygningen bevares 
og rehabiliteres. Dersom eierne velger å ikke rehabilitere bygningen, vil det bli gitt 
rivingstillatelse i forbindelse med en evt. søknad om oppføring av nytt bolighus. 
  
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
formålet i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 5.1.1 og § 5.2.2 for oppføring 
av fritidsbolig i Rødåsveien 99, Fauske, gnr.107 bnr.22. 

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

 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Bernhard Olsen AS Postboks 608 8607 MO I RANA 

Nordland Fylkeskommune, Kulturminner    



RÅNÅHYTTÅ

Bernhard Olsen AS

P.boks 608
Fauske kommune 8607 Mo i  Rana

Byggesak Besøksadr: Håndverksgt 7
Postboks 93

8201 Fauske +47 7512 88 44

ranahyttano

Dato: 31. august 2018

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Vedrørende byggesak: Solveig og Morten Aarnes, Århaugveien 37

4049 Hafrsfjord

Byggeplassadresse: Storli, Rødåsveien 99, 8226 Straumen /107/ 22/

Hyttetype Duva

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til tiltak  i  forbindelse med riving av gammelt

våningshus samt bygging av hytte/fritidsbolig på eiendommen Gnr.107 Bnr. 22.

Som det framgår av vedlegg 01  i  søknaden "Gjenpart av nabovarsel" etter naboliste oppgitt av

kommunen  (3-2, er fristen for innvendinger til tiltaket utløpt. Bernhard Olsen as har  ikke

mottatt noen innvendinger som gjelder for tiltaket til Solveig og Morten Aarnes på Gnr. 107

Bnr. 22.

Bernhard Olsen as håper at alle saksopplysninger er vedlagt  i  søknaden. Hvis det mot

formodning skulle vise seg at dere i Fauske kommune finner noen mangler ved søknaden, håper

vi at vi får en hurtig tilbakemelding om dette, slik at eventuelle mangler blir rettet opp så raskt

som mulig fra vår side.

Våre avtaler med tiltakshaver er at gebyrer rettet mot Bernhard Olsen as fra Fauske kommune

skal betales av tiltakshaver. Vi ønsker derfor at fakturaer  i  forbindelse med byggesaken sendes

direkte til tiltakshaver.

Vennlig hilsen  !
*  > :

Bernhard Olsbn as —'
7  .,,< ,‘ .

M» ,. :11 .  KérilzflLxL-r
Kari Bonsaksen

Direktenr.: 95 36 75 91

kt@ranahytta.no

' l'.  i

KS 3.01.139 $2697 Moi fian:—



Søknad om tillatelse til tiltak
etter  plan- og bygningsloven  §  20-3= jf.  §  20-1

Opplysninger  gitt  !  søknad  eller  vedlegg nl
Søknaden  vnl b1: regtsmm  i  matrikkelen.

Nullstill

 

mr: mum“

V

a  IjNei

Berørev "haket ekslsierende  elle! fremlldlge arbeidsplasser?  E] Ja

s 1a, skal samlykke mnhemes fra  Arbeidstilsynet  før
igangsetting av tllbakel.  Byggblankett 5177  med vedlegg.

El Rammetillatelse
Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles  vilkårene for  a ukers
saksbehandling, jf.  §  21—7 annet ledd"7

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker
Foreligger  sentral  godkjenning?

Skal ultakel prosjekteres Dg utføres  l  samsvar med  TEK10,
I henhold  nl overgangsbsstemmelsen I  TEK17  §  17-27

   

   Nel

Harmer llllakel byggverk oppløn rør 1850, F" Ja
1f. Kulturminneloven  5  25, andre  ledd?

Hvis ja, skai unaielse Ira  fylkeskommunen loreligge  før  igangsetting av nltaket.

Ne:

 

Nel

 

Søknaden glelder

. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr.  Kommune
Elendnml 107 22 Fauske kommune
byggested  Adresse Poslm. Poslsted

Storli  Rødåsveicn 99 8226 Straumen
Planlagt Besknv Bygn.typekode  Ul. s. 2)

bruklformål  Bolig X Fntidsbollg Garas’e  Annet: 161

Nye WEE °F anlegg  X Nytt bygg ') Parkenngsplass  ') Anlegg Veg Vesenthg terrenginngrep

Endring av bygg Tilbygg, påbygg, underbygg ') Fasade

09 anlegg Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

gggkzeéiafl Endring " bruk Bruksendring Vesentllg endring av  tidligere drift

("ere kryss muhg]  RM“ X Hele  bygg ') Deler av  bygg *)  Anlegg
Bvsn-lekn- infillllaal-“l  Nyanlegg ') Endring Reparasmn

ndrin av bruks-
enhet  I  oli Oppdeling Sammenlwmng

lnnhagning. skill  lnnhegning mot veg

') Byggblanken 5175 lylles ut og
vedlegges, (Vedlegg gmppe A)

Reklame, skull, innretning e—I.

") Gjelder  kun når mstallaslonsn
Ikke er en da av et støtte uttak

Vedlegg

IkkeBeskrivelse av vedlegg lalavanlGruppa Nl Ila  »  (ll

Opplysninger  om  y1re  rammer og bygningsspesiiukasjon  lør llllaket  (Byggblankett  5175)

D’Ispensasjonssaknad  (begrunnelse/vedlak) (pbl  kap. 19) — l

\

Nabovarslmg  Kvittering for  nabovarseI/Opplysmngsr  ml
nabovarsel/na omerknader/kommemarer  nl nabomer nadev

Situasjonsplan, avklørselsplan  bygning/elendorn .d...._.._.._

Tegninger

Redegjarelser/kart "

Erklænng om ansvarsretT/gjennomfønngsplan l  -

:m-nmuom

Bollgspesnikaslon l Matrlkkelen

XX
l—Lr

Uttalelse/vedtak fra annen oflentlcg myndlghel

Andre vedlegg 0

Erklæring og underskrift

Ansvarlng søker bekrefter at  hele tlltaket  belegges med ansvar. og dekker kravene i henhold av  plan-  og bygningsloven.
En er  kjem  med  reglene  Om  strafl  og sanksjoner i pbl kap. 32 og at de! kan medføre reaksjoner  dersom  det gls  urlldlge opplysmngsr.
Foretaket iorphkæv seg m  a  smie med nødvendig kompelanse  » tiltaket, n.  SAK10  kap, 10 og 11.

Ansvarllg søker for (make!

Foretak

Bernhard  Olsen  AS
Adresse
PB 608

Postnr.
8607

Kontaktperson

Kan  Bonsaksen

Org.nr.
959424616

Poststed

Mo  i  Rana

Telefon
75  1 2 8844

Manmelsion
95367591

E-sl

kl@ranahytla.no
Dale Underflri} —  .\

‘)l[<»  « ,
')  r  =  «»»—<,

Gjentas med blokkbokstaver

KARI  BONSAKSEN

Blanket!  5174  Bokmål

   

 

o  mgm av nnemmm  lur byggkvalllet 01.07.2017

Tiltakshaver
Navn

Solveig og Morten Aames
Adresse

Åxhaugveien 37
Poslm.  Paslsled

4049 Hafrsfjord
Evenluell orgamsasjonsnummer

fuzz; 725 '?mSr
E—pcsl \Telefon (dagu'd)

[.
”%,—Zziuaxnrg a/fzr‘m  — ,  w  n
am Under _  .

32:1? fs mååå: SK]
30£vc(  &  Å/l—ålt'a

Gjenlas med blokkbokslavev
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom  bruksarealel  ul  hong  er s1ørre enn bruksarealet  m  annet enn bong, velges bygnlngstype kodet Innen hovedgruppen "Bohg" (111—199)
Ved valg av bygnlngslype velges den med sløret andel av arealet Innen hovedgruppen

Enebolig

111 Enebohg
112 Enebohg med hybeVsckkeHeilighel

113 Väningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbohg, vertikarden

122 Tomannsbolig, honsonlalden

123 Väningshus, tomannsboiig,vertika1del1
124 Våningshus tomannsnohg, horlsomaldeu

Rekkehus, kiedehus,  andre  småhus
131 Rekkehus
133 Kjede-latriumhus
135 Terrassehus
136 Andre småhus med 3—bo11gere11er1lere

ANNET

Store  bolighygg
141 Stort frmhgende bohgbygg på2el.
142 Ston 1r'mliggende boligbygg på 3 og 4 e1
143 Stor11111l1iggende boligbygg på 5 et, eller mer
144  Slore sammenbygde bnbygg på 2 et.
145 Store sammenbygde bnbygg på 3 og 4 et.
146 Store sammenbygde bongbygg på 5 et. eller mer

Bygning lor bofellesskap
151 Ek» og se1v1cesen1er
152 81udenthjem/studentbner
159 Annen bygning tor bolellesskap'

Fritidsbolig
161 Hytter, sommerhus ol. In’t‘rdsbygg
162 Helårsbn som benyttes som 1ritidsbol1g
163 Våningshus som benyttes som hmdsbolig

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og hgnende

172 Skogs— og utmavkskoie, gamme

Garasje og uthus ‘lil  bolig
161 Garasje, uthus, anneks til  bolig

192 Garasle, uthus, anneks Ul 1r111dsbo11g

Annen  boligbygning
193 Bnbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

Dersom bruksarea1et lkke omfatter bong eHer  bruksarealel  (ll bollg er mmdre enn m annet, velges bygnlngstype kodel Innen "Annet" (211—840) ul ha
hovedgruppen som sam1e1 utgjør  de1slmsle  area1el Ved valg av bygnrngstype velges den med  slørst  andel av arealet Innen hovedgruppen

INDUSTRI OG  LAGER

Industribygning
211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygmng

214 Bygning [or renseamegg
216 Bygning larvannforsyning
219 Annen mdusribygmng '

Energiforsyningsbygning
221 Krahstaslon (> 15 000 kVA)
223 Tvans1orrnalor51aspn (> 10 000 kVA)
229 Annen energn1orsyning'

Lagevbygning
231 LagerhaH
232 Kjøle» og 1ryselager
233 SHobygning
239 Annen lagerbygning '

Fiskeri- og  landbruksbygning
241 Hus tor dyr/‘andbruk, \ager/s‘rlo
243 Vekslhus
244 Dnhsbygnlng l‘rske/Iangsvoppdren
245 Naust/redskapshus1or11ske
248 Annen riskeri- og fangslbygnmg
249 Annen 1andbruksbygmng '

KONTOR DG  FORRETNING
Kontorhygning

311 Komor- og adminlstrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Mediabygning
319 Annen komorbygning '

Forretnlngsbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Bulikk/Iorretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annen 1orre1ningsbygning '
330  Messe- og kongressbygmng

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisiunsbygning, terminal

411 Ekspedisjonsbygmng, flyTermina1. kontroHlåm
412 Jembane— ogT—baneslaspn

415 Godslermina1
416 Poslterm‘mal
419 Annen eksped1sjon- og 1erm1nalbygn1ng '

Telekommunikasjonsbygning
429 Te1ekommumkaspnsbygnlng

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annen garaSJe/hangarbygning '

Veg- og  (rafikkulsynsbygning
441 Trahkktilsynsbygning '
449 Annen veg- og bil1ilsynsbygn1ng '

HOTELL OG  RESTAURANT
Holellbygning

511 Hotellbygmng

512 Motellbygning
519 Annen ho1ellbygning '

Bygning lov overnatting
521 Hospits.pensional
522 Vandrer—Nenehjem
523 Appartemenl
524 Camping/utlebhyhe
529 Annen bygning [or ovemamng ‘

Restaurantbygning
531 Restaurantbygmng, kafe’bygning
532 Sen1ra1kjøkken, kantinebygning
533 Gatekjøkken! kioskbygm'ng
539 Annen reslawambygnmg '

KULTUR OG  UNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage

613 Barnesko1e
614 Ungdomssko1e
615 Komb'men bame— ungdomssko‘e
616 Videregåendeskole
619 Annen skolebygning '

Universitets, høgskole og loyskningsbygning
621 Univers1te1/høgsko1e m/auditovium, lesesa1mv.

623 Laboratoriebygmng
629 Annen universitets», høgskole og

Vorskningsbygning ‘

Museums- og  biblioleksbygning
641 Museum, kunstgalleri

642 B1bliolek/med1atek
643 Zoologisk—/bolanisk hage (bygning)
649 Annen museums-lbiblioteksbygnmg '

')  eller bygning som har nær tilknytning m/

tjener sbke bygnmger
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Idrensbygning
651 IdrenshaH
652  IshaH
653 Svømmehall
654 Tribune og  idleusgavdevobe
655 Helsestudie
659 Annen 1drensbygn1ng *

Kulturhus
661 Kino—/1eater-lopera-/kon5er1bygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Annet kuhurhus '

Bygning lur religiøse aktiviteter
671 Kirke,kapeH

672 Bedehus, menighetshus
673 Krematonunugravkapekllbårehus
674 Synagoge, moske
675 Kloster
679 Annen bygning ler relilg1øse aktivneter '

HELSE

Sykehus
719 Sykehus '

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo- og behandlingssenler
723 RehaDilitenngsmsliluslon, kurbad

729 Annet sykehiem'

Primærhelsebygning
731 Kllmkk, Iegekontor/-5enter/—vak1
732 He1se-lsosia1sen1er, helseskaspn

739 Annen primærhelsebygning '

FENGSEL, BEREDSKAP G.A.
Fengselsbygning

619 Fengseksbygning '

Beredskapsbygning
821 Paiinstasjon
822 Brannstasjon, ambu1anseslasion
623 Fyrstasjon, Iosstasjon

824 Stasjon Ior radaroverväk, av 1Iy-lsk1pstrafikk
825 THlluktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygmng '
830 Monumenl
B40 011emligtoale11
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Vedlegg nr.

A.

Opplysninger  om  tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til  Byggblankett  5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (p) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder

DIREKTONÅYU
mn BvcvAuTEY

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr, Bygningsnr. Bohgnr, Kommune

Eiendom! 107 22 Fauske kommune
byggesled Adresse , Postnr  Poslsted

Storli, Rødasveien 99 8226 Straumen

Forhåndskonferanse

Pb' 521'1 Forhåndskonieranse er avholdt og  reierai forehgger [, Ja Ne]

Dispensasjonssøknad  og  travik  fra  TEKIO
Det  sakes dwspensaslan  "a  bestemme‘sener  (begrunnelse Vor dwspensasjon gas pa eget ark)

Pbl Kap. 19 —  Kommunale vedtekter/ fl,
, Plan- og bygnlngsloven med iorskrlfter forskrlflertll pbl X Arealplaner Vegloven

Pbl  &  31-2 Hede 'ørelse  I e et vedle
Det  søkes  om fraVJk rra TEK for  eksuslerende  byggverk (p  §  31-2) 9] g gg

Arealdisponering

Sen  kryss  lov gjeldende plan

X Arealdel av kommuneplan Regulenngsplan Bebyggelsesplan
Navn pa man '  ,

Kommuneplanens arealdel SJØ og land 2015-2027

Reguleflngsiorma‘  i  arealdel av kommunep‘an/vegu\eHngsplan/bebygge‘sssp‘an  -  beskriv

Planstatus  LNFR Om råde

I'I1V.

Ved‘eggnrv

B  _

Vedlegg nr

B  _

Velg aktuell kolonne Iht beregnlngsregel angm l gjeldende plan‘

%»BVA BYA %-BF1A /%-TU BRA

a  Grad av utnytting lht gjeldende plan 25 % m2 % rn2

b  Byggeomréde/grunnexendom" 2270 m2 rn2

Tomlearealet c Ev  areaN som trekkes ha um beregn regler  — m2 — rn2

d Ev areal som legges  m  lht beregn regler

e Beregnet tomteareal (b — c) eNer (b + d)  =  2270 m2 : m2

Arealbenevnelser BYA BYA BRA BRA
I  Beregnetmaks byggearea‘ m: p‘anUl 8 age) 5575 m2 mg m2 m2

g  Area! ek5Islerende bebyggeise "289 m2 m2 m2 "289 m2

Grad  av ~72 z 2 2  ~72 zutnytting h Areal som  skal nves — rn  — m  — m — rn

l Areal ny bebyggelse + 64 rn2 + m2 + m2 +87,3 rn2

j Parkenngsarea‘ péleneng + m2 + m2 + m2 + m2

k Areal byggesak =  ~281 rn2 = m2 : m2 =  304,3 m2

Beregnet grad av utnymng (11 e og k)“ -12137 % rn2 %  304’3 m2

L Åpne arealer som xnngår A k _  2,9 m2 _  2,9 m2

Bygnings- J Parkermgsarea! pä terreng - m2 — mz

ggflfilgfier rn  AreaatnkkelenzkAI—Å =  "2783 m2 = "30432

Ma'fikk9l9" .  Anlall bruksenheter bong Bulxger Bohger
AmaH etaslel m2 m2
2 ;;a  bruksenhelerannel Annet  281 m2 Anne: 3043”]?

* Skal beregning av utnymngsgrad skje etter annen regel, besknv nærmere

Redegjørelser " Dersom areal  l  rad b Ikke er fremkommet av målebrev, besknv nærmere

VlS ev. underlag for heregmngen av grad av utnytting  \  vedlegg
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Bygningsopplysninger som føres  i  matrikkelen

Næringsg'uPpekme Oppgr kode for hvilken naenng brukeren  av  bygnrngen trlhører. Bygnlnger som brukes nl flere lormål  skal  kodes eller den nærmgen
Y som opptar størst del  av  arealet. Unntak: Nærlngsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal lil bolrgformål.

Nærmgsgrupper — gyldige koder

Jordbruk. skogbruk og  flske
Bergverksdrifi og ulvrnnmg

lndusln

Eleklnsrlels—, 9353-, damp- og

varmlvannsforsynlng
Vannforsyning, avløps- og

renovasyonsvrrksomhet

Transport og lagring
Overnamngs- Dg servermgsvlrksomhel Helse- og sosralllenesler
lnlormaspn og kommumkasron Kulturell vrrksomhet, underholdning og
Finansrerlngs- og forsikrmgsvuksomhet fntldsakllvrteler

Omsetning og drift  av  fast elendom Annen Ilenesleyhng
Fagllg. vrtenskapellg og teknlsk ljenesleyllng Lønnel arberd  i  privale husholdninger
Forretnlngsmessig tlenestey‘ting Internaslonale organlsaswner og organer

Undervisnlng

ITI Dom)

ozgr—xt—‘I

ZUO'U(XC—lm

F Bygge- og anleggsvrrksomhel Offentlig admrnrslraspn og forsvar, Bolig
G Varehandel reparaslon  av  motorvogner lrygdeordnlnger underlagl ollenlllg Annet som ikke er næring

forvaltning

Plassering av tiltaket
' .  7  % ,,, ,,,

Kan høyspenl kraltllnle  være  l konflikt med llltaket ‘ Ja l X Ner Vedlegg my

Hvis  ja, må avklaring med berørt remghelshaver være dokumenterl '

. .  .  ,, ,
Kan vann og avløpsslednmger være l konflrkl med  (make!  Ja X Ner Vedlegg N-

as ja, må avklanng med berørt retlighetshaver være dokumenlert *

Krav  til byggegrunn (pbl § 28-1)

Skal byggverket plasseres l område med fare lor:

Flom Skal byggverkel plasseres '  "omme” område? F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 är) Vedlegg m

(TEK10 5  7.2) x NeI Ja 2:51? ?nå' .  F2 (mlddels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

' I  er e  S  asse. F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred Ska! byggverke' plasse'es !  smmsa“ ”made? 81 (Irlen konsekvens og sannsynlrghel lavere enn 1/100 år) Vemegg m

7* Nei Ja  HV‘S  Ia, 37191 82 mlddels konsekvens o sanns nII het lavere enn 1/1000 år
(TEK10 § 7'3)  X srkkerhelsklasse' ( 9 y 9 .  )

83 (slor konsekvens og sannsynllghet lavere enn 1/5000 ar)

Andre natur- Vedlegg nr.

Figlggf?;h°ld X Nei Ja Dersom Ja, beskrlv kompenserende llllak  I  vedlegg F -p  _ .

Tilknytning lil veg og ledningsnett

Adkomst Grr nltakel ny/endrel Tomla  har adkomst (ll følgende veg som er opparbeldel og åpen lor almrnnelrg ferdsel7 , f
vegloven adkoms‘ Fllksveg/lylkesveg Er avkmnngslillalelse gm? Ja Nel

$120534 Ja X Nei Kommunal veg Er avkmnngstillatelse gm? Ja l Neip  _ f,?
Y‘ aatveg Ervegrett Slkretved tinglyst erklænng?  «  Ja [7 Nel

Tllknylmng r lomold hl tomla

Vann- 7  Offentlig vannverk ! X Prrval vannverk

forsyning Annen privat vannlorsynrng, innlagl vann 595”" Vedlegg nr

pbl § 27’1 Annen privat vannforsynrng, ikke rnnlagl vann Q '

Dersom vanntilførsel lorulseller lrlknytnrng tll annen pnval lednlng eller krysser annens grunn, :* J  i  N  .
lorellgger remghel ved linglysl erklæring? a I e'

Tllknylmng l lorhold tll  tomla

Offentllg avløpsanlegg l X aat avløpsanlegg Skal det  Installeres  vannklosett’7 l X Ja Nei

. ,7 'Avløp . . . Forellgger ulslrppstlllalelse Ja Ne:

pb. §27_2 % Somnack (; m uké’bkw Udd- l wait
Dersom avløpsanlegg forutsetter tllkny1nlng tll annen  privat  ledning eller krysser annens grunn. Ja Nel
loreligger rettighet ved tinglyst erklæring? 7‘

Vedlegg nr.

Q  _

, Vedlegg nr
Overvann Takvann/overvann førestll Avløpssyslem R Terreng Q-

Lølleinnre'lnlnger

Er det l bygmngen løllemnrelmnger Søkes det om slrk  Innremlng  Installert?  Hvrs  la. selt X
')som omranes  av  TEK10 E Hels r Trappehers

*  Ja l X Nel J3 X NEi l Løfleplaltform Rulletrapp eller rullende fortau
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Fauske Kommune Bernhard  Olsen as, Boks 608

 

8607 M ' R
byggesak BesøksZåregsrä Håndtverksgata  7

PB 93 Tif:7512 ea 44  Fax:7512  88 40
8201 Fauske Reg.nr: NO 959 424 616 MVA

Vår  ref:  KB18049 Deres  ref:  Saksbehandler Dato: 5. J uli 2018

SØKNAD OM DISPENSASJON

Vedrørende  byggesak: Solveig og Morten Ames

Århaugveien 37, 4049 Hafrsfjord

Byggeplassadresse: Storli Rødåsveien 99, 8226 Straumen 107/22

Hyttetype: Duva

Bernhard Olsen AS søker på vegne av Tiltakshaver om dispensasjon fra Kommuneplanens

arealdel sjø 0g land 2015-2027 for riving av gammelt våningshus og bygging av ny

Fritidsbolig i LNFR område i Rødåsveien.

Fritidsboligen som planlegges oppføn er modellen Duva fra Rana Hytta.

På tomten står det i dag et gammelt våningshus som  bærer  preg av dårlig vedlikehold  i flere

tiår, slik at det har  i  dag helt ubrukelige  boforhold og det er  verken  vann  eller  avløp innlagt.

Dette  også på  grunn  av alderdom av de som  i  sin tid overtok  gården.

Tiltakshavere ønsker derfor  å  rive  denne  og sette opp en ny fn'tidsbolig på samme sted som

den gamle boligen er plassert i dag. Det gamle huset er et Nordlandshus, og Hyttetypen Duva

er også  tuftet  på gammel Nordlandshus stil og vil passe veldi g godt inn i nærområdet som

består av gårder og spredt bebyggelse mndt.

Tomten er på ca 2må1 noe som er en forholdsvis beskjeden i størrelse og ikke  egnet  til

stedbunden næring etter dagens standard.

Gårdsbruket har tiltakshavere kjøpt av mor til Solveig (tiltakshaver)og Tanten  hennes.

Tiltakshavere overtok eiendommen i 2017.

"  Huset " har blitt  brukt  kun som fritids bolig siden 1986 og bruken  har vært veldig liten,  da

det var  flere  som  arvet  eiendommen og interessen for  bruk  var minimal.

Tiltakshaver ønsker  å bygge  fritidsbolig slik at eiendommen blir i familien, og at  resterende

bygg på eiendommen blir renovert og tatt  vare på.

Bestefar til Solveig (tiltakshaver)var  kjent  for  å  holde orden på  bygningene  på  gården  og

tiltakshaver ønsker  å gjøre  det samme. For tiltakshaver er det viktig å  få  bygget  fritidsbolig,

da de bor i  Stavanger  og har sitt arbeid der og derfor finner det naturlig og forsette  å bruke

dette  som en fritidsbolig slik det har vært i de siste 32  årene.
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Bernhard  Olsen  as,  Boks  608

8607  Mo  i  Rana
Besøksadresse:  Håndlverksgata 7
Tlf:  75 12 88 44  Fax:  75 12 88 40
Reg.nr:  NO 959 424 616 MVA

Vi kan ikke se at bestemmelsene Vil bli vesentlig satt til side  ettersom  det allerede står en

bolig på eiendommen som de siste 32 år har væn brukt som fritidsbolig. Samt at tomten er for

liten til å drive en gård på, etter dagens standard.
Bernhard Olsen AS håper derfor på vegne av tiltakshaver på et positivt svar fra Fauske

kommune.

Med vennlig hilsen
Bernhard Olsen AS

/; v4 1.;1‘4”.

”K sal» (1L1 ”=( JM *» 1  j
Kari Bonsaksen  '  ,, »
Tlf 95 36 75 91

kt@ranahytta.no

;

 

  

 



Nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 §21-3

Tiltak  på  e iendommen:

c-1 i

 

Gnr. 107 lBnr. 22 lFestenr.  0 lSeksjonsnr O Adresse Rødåsveien 99 Postnr. 8219 lPoslsted FAUSKE

Eief/feSte' Aarnes Solveig Karstensen K°mm"”e 1841

Det  varsles  herved om

l; Nyoygg r Påbygg/ulbygg r Midlertidig bygg r Anlegg

r SkiIVreklame r Endring avfasade r Innhegn‘mg rnolveg r Antennesystern

l; Riving r Bruksendring !" Matrikkelendring r Annet

Dispensajon etter plan- og bygningsloven  kapittel  19

1- Plan og bygningsloven I' Kommunale vedtekter I;, Arealplaner r' Vegloven

Arealdisponering

r  Arealdelavkummunedel r Reguleringsplan l' Bebyggelsesplan

Navn pä plan

Beskriv nærmere  hva  nabovarselet  gjelder

Riving av gammelt våningshus  samt  oppføring av ny fritidsbolig med vann og avløp

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes  til

Foretak/lillakshaver Bernhard Olsen AS

Kontaktperson,  navn  Kari Bonsaksen E'POS' kt@ranahytta.no

Søknaden  kan ses på hjemmeside:

Merknader sendes  til

Eventuelle  merknader skal være  mottatt mnen 2 ukerener  aldette varselet  er sendt.

Ansvarlig søker/tiltakshaver  skal  sammen med  søknad  sende innkomne  merknader  og redegjøre for ev. endringer.

Vedlegg nr.

B  -  1

Vedlegg nr.
Q  _

Telefon Mobil

75128844 95367591

   

Navn Bernhard Olsen AS v/Kari POStadfesse PE 608

Pim”- 5607 P°Sl51ed Mo i Rana E'p°5l kt@ranahytta.no

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til Ikke relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1 — 1 r

Situasjonsplan D 1 — 1 r-

Tegnlnger snitt. fasade E 1 — 1

Andre vedlegg Q — n

Underskrift (» ,, .  '

Sted Mo i  Rana Dalo  (  3. *\<> Underskrifl ansvarlig søkerellermmlé—lååwtlw '...

Gjentas med  blokkbokstaver  KARI BDNSAKSEN '



C-1Kvittering for nabovarsel ;.
Sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommanderl sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-posl mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e—post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også Slgneres på at man gir samtykke til tiltaket

Tiltaket gjelder

Gnr. 107 lBnr. 22 lFeslenr. 0 ISeksjonsnr  O Bygn'mgsnr. [Bolignh [Kommune 1841

Adresse Rødåsveien 99 Postnr. 8219 IPoststed FAUSKE

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sendig av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom Eierlfester  av  naba-lgjenboereiendom _  &

Gnr. 107 lBnr. 12 [Festenn  O  lSeksjonsm  0 Eiers/feslers  navn Rødaas Lars Morlen Dato sendle-posl

Adresse Rødåsveien 110 Adresse Rødåsveien 110 Kwtlermg vedlegges

Postnr. 8219 [Poslsted FAUSKE Postnr. 8219 lPoslsted  FAUSKE Poslstedels reg.nr

. . ncmmm mus: pf! kvltte'mg
r‘ mottarlvarsel l Dato lSlgn r  samtwketlltlltaketl  Date lSlgn QA 0117 4440 7ND

Naba-lgjenboereiendom Eier/fester  av  nabo-Igjenboereiendom

Gnr. 107 lBnr. 12 lFeslenr. 0 lSeksjonsnr  O Eiers/(eslers navn  Rødaas Torgeir Dalo  send! e-post LL

Wrasse Rødåsveien 110 Adresse Rødåsveien 110 Kvmering vedlegga
Postnr. 8219 lPoslsted FAUSKE Postnr. 8219 lPostsled FAUSKE Postsledets reg.t'lr

. . Wm» (10‘ Mshes pä wneung

r mottaflwrsellDa") 'S'g” r  samtykke 111 llltaketl Dam l5'9" RA 01 w  4437 5NO

Nabo-Igjenboereiendom Eierlfester  av  nabo-Igjenboereiendom

Gnr. 107 lBnr.  3  lFeslenr.  0  \Seksjonsnr  0 Eiers/festers navn Bernhardsen Torstein Dalo  sendt e-post

Adresse Rødåsveien 130 Adresse Rødåsveien 156 Kmtlermg Wd'egges

Postnr. 8219 lPoslsted FAUSKE Postnr. 8219 lPoststed  FAUSKE Poststedets reg.nr

. ' Can  r  lklsl' . 1— 111 r:
r mottartvarsel l  DE” '3'9" r  samtykke til tillakell Dam '3'9“ RA ?? ;, 33535151?
Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester  av  nabo-Igjenboereiendom

Gnr. 107 lBnr. 1 lFeslenr.  0  ISeksjonsnr 0 Eiers/feslers navn Zahlsen Rune Dato  sendte-post

Adresse Rødåsveien 69 Adresse Rødåsveien 69 Kvittering vedlegges

Postnr. 3219 lPostsled FAUSKE Postnr. 8219 lPoststecl FAUSKE Posisledels  regm

, . F:1m  n  «ma mx  u  n:
r mottaflvarsel I Dato lSlgn r samtykke tII llltaketl Datu l$lgn q,: 0:197 12,45!) BKS) 19

Det er per dags dato innlevert rekommandert

sending til ovennevnte adressater.

 4 .  ?fcc g/7—1ä

'fil



Vedlagte liste (csv-fil) angir hjemmelshavere for den enkelte eiendom. l h.h.t. plan- og bygningsloven er det eiere og festere av  nabo-

og gjenboereiendommer som  skal  varsles. Eier er ikke  alltid  ensbetydende med hjemmelshaver. Det er ansvarlig søker/melder som er

ansvarlig for å gjøre de nødvendige undersøkelser og sørge for at korrekt ever og fester varsles.

Gnr: 107 Bnr:  22

Kommune:  FAUSKE (NORDLAND)
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Bernhard Olsen 3-5
8607  Mo  i  Rana

Besøksadresse: Håndtverksgam  7
_ _  _ Tlf:75128844

Grubheb 6- 11111 2018 Reg.nr: NO 959 424 616 MVA

VEDLEGG  TIL  NABOVARSEL  for

Solveig og Morten Aarnes, Århaugveien 37, 4049 Hafrsfjord

Endringene  i  pbl (Plan og bygningsloven) gjør at det nå er ansvarlig søker, som skal motta eventuelle

protester eller innvendinger  i  forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Bernhard Olsen as er”ansvarlig søker” i  forbindelse med at Solveig og Morten Aarnes skal rive

gammelt våningshus samt bygge hytte på eiendommen Gnr. 107, BnI 22 i Fauske kommune.

Du/dere mottar nå en formell henvendelse som inneholder nabovarsel, søknad om dispensasjon samt

tegninger av hytta og situasjonsplan som viser hyttas plassering.

Du/dere har nå to alternativer;

l. Enten samtykker du/dere  i  at Solveig og Morten Aarnes får rive gammelt våningshus samt

bygge hytten slik det er vist på vedlagte tegning og situasjonsplan, og skriver da under på dette

brevet og returnerer det til Bernhard Olsen as så snart som mulig, enten pr. post eller på Mail.:

ktgiuranahyltano (Um xirz/I/qa’; mn'sm/m [w (”'/wii. 1m lziz'ww n'! um ux  A70!" hm c/mug !m

«'n/.in '»i/Å.*(£j!lll:£] Eller 1a være å svare, noe som også tilsier at etter 14 dager fra dette brevet er

sendt samtykker til rivingen og byggingen, ifølge Plan og bygningsloven.

2. Dersom du/dere har innvendinger, må Bernhard Olsen as få skriftlig tilbakemelding på hva det

protesterer mot, og eventuelt forslag til endring som burde gjøres for at en  utbygging kan

aksepteres. En eventuell protest må Være oss  i  hende  innen  14 dager fra dette brevet er sendt.

Du/dere kan også sende kopi av protesten direkte til Fauske kommune, men husk at den skal

uansett sendes til Bernhard Olsen as (ansvarlig søker)

Vennlig hilsen

Bernhard Olsen as

Kari Bonsaksen

kt@ranahytta.no

Direktem.: 95 36 75 91

Innvendinger /protester sendes til: Bernhard Olsen as, PB 608, 8607 MO  I  RANA

Kopier kan sendes til: Fauske kommune, byggesak, Postboks 93  8201  Fauske

Undertegnede bekrefter at varsel er mottatt, og samtykker  i  tiltaket. J fr pbl § 94 nr. 3
,  > ,1 J‘ .  ,. => —. x 'N ,

Sted 0g dato &&(XNX W  '— W  /  \‘H- Underskrift UNE—MQXKW. ”KC! K&RXRXX—4.

Navnet gjentas med trykte bokstaver  L A  FK i  —  &” Q; 67? ENR Ø?) {A £

Nab0-/gj enboereiendom eiers/festers navn

KS. 3.0105 Bernhard Olsen as 8607 M0  i  Rana Side  1  av ]



Bernhard Olsen  as
8607  Mo  i Rana

Besøksadresse: Håndtverksgatu  7
.  _  . Tlf:75128844

Grubheb 6- lull 2018 Reg.nr: NO 959 424 616 MVA

VEDLEGG  TIL  NABOVARSEL  for

Solveig og Morten Aarnes, Århaugveien 37, 4049 Hafrsfjord

Endringene i pbl (Plan 0g bygningsloven) gjør at det nå er ansvarlig søker, som skal motta eventuelle

protester eller innvendinger  i  forbindelse med byggesaksbehmdlingen.

Bernhard Olsen as er”ansva1'1ig søker” i forbindelse med at Solveig og Morten Aarnes skal n've

gammelt våningshus samt bygge hytte på eiendommen Gnr. 107, Bnr 22 i F auske kommune.

Du/dere mottar nå en formell henvendelse som inneholder nabovarsel, søknad om dispensasjon samt

tegninger av hytta og situasjonsplan som Viser hyttas plassering.

Du/dere har nå to alternativer;

1. Enten samtykker du/dere i at Solveig og Morten Aarnes får rive gammelt våningshus samt

bygge hytten slik det er vist på vedlagte tegning og situasjonsplan, og skriver da under på dette

brevet og returnerer det til Bernhard Olsen as så snart som mulig, enten pr. post eller på Mail.:

klgålranahgtano Ilia: Mä'lv/ff/gr mi'umim p.; HUM/Åwm'h/l'w—n Il w/ Hr/‘rm  Kin; M'lvdanlgg ln;—

Imlm  r  nlkxszuiig! Eller la være å svare, noe som også tilsier at etter 14 dager fra dette brevet er

sendt samtykker til rivingen og byggingen, ifølge Plan og bygningsloven.

2. Dersom du/dere har innvendinger, må Bernhard Olsen as få skriftlig tilbakemelding på hva det

protesterer mot, og eventuelt forslag til endring som burde gjøres for at en utbygging kan

aksepteres. En eventuell protest må være oss i hende innen 14 dager fra dette brevet er sendt.
Du/dere kan også sende kopi av protesten direkte til Fauske kommune, men husk at den skal

uansett sendes til Bernhard Olsen as (ansvarlig søker)

Vennlig hilsen

Bernhard Olsen as

Kari Bonsaksen

h@ranahyttano

Direktenr:: 95 36 75 91

].nnvendinger  /  protester sendes til: Bernhard Olsen as, PB 608, 8607 MO I RANA

Kopier kan sendes til: Fauske kommune, byggesak, Postboks 93 8201 Fauske

Undertegnede bekrefier at varsel er mottatt, og samtykker  i  tiltaket. J fr pbl  §  94 nr.  3

Sted og dato —- 7,37 xJV—L- Eb!  $  Underskrift lama,  f  )NQ} 1%

J, r— ,, ./  -  ’7
Navnet gjentas med trykte bokstaver 'V'I 1'” [  l 17. /X  V3 D

Nabo-/gjenboereiendom eiers/festers navn

KS.  3.02.05 Bernhard Olsen as 8607 M0  i  Rana Side  1  av  1
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Kommunens saksnr. Vedlegg m. Side

2;” 1 av 1 fl”.

Erklæring om  ansvarsrett

Vetter  plan- og  bygningsloven (pbl)  § 23-3

Erklæringen skal  sendes til  ansvarlig søker.

Alternativt  kan  erklæringen  sendes direkte1ilkommunen, men da må  ansvarlig søker  lå  tilsendt  en  kopi.

Erklæringen gielder

Gnr, Bnr. Feslenr. Seksjonsnr Bygningsnr.  Bollgnr.  Kommune

Eiendom! 107 22 Fauske kommune
byggested Adresse Posmn Poslsted

Storli  Rødåsveien 99 8226  Straumen

Foretak

Foretakets navn Orgamsaspnsnr.

Bernhard  Olsen  AS 959 424 616
Adresse Postnr,  Poststed

PB 608 8607  M0  i Rana
Kontaklperson Telefon Mobrllelelon

Kari  Bonsaksen 75128844 95367591
E-pos:

kt@ranahytta.n0

Forehgger  senlral godklenmng '? Ja [! Ne:

Hvis 3a. dekkes ansvarsomrédene av  sentral  godkjennlng’7 Hell EI Delvis  I:] Nel

Ansvarsområde

Våre  samsvalserklænnger/kontrollerklærlnger
Funksjon VII  foreligge  ved (sett X)

Beskrlv arbeldel Tlltaks-
(SØKV PHO: Søknad om  Søknad om Søknad omUTF, kontroll) foretaket  skal ha  ansvar  for klasse  ramme— Igaqlgseftmgs- mldlenidlg ?mgnadno”:

u  ale se/ er Iga es
tlllatelse  eu—lnnns søknad brukstillalelse

SØK Alle  arbeider 1 J

PRO Prosjektering av Rana  Hytta elementbygg 1 [:l D

PRO Fundamem/grunnmur  og radonsikring 1 /

UTF Prefabrikasjon  av Rana Hytta elementbygg 1 ]

GGGDGDDG

DGGGDGU

GGGGDGDSG

DGGDBDGDGG

D

Erklæring og underskrift

Forelakel  er klem med  reglene  om  straff  og sankSJoner i pbl kap 32 og at det kan medføre  reaksloner  dersom  det  gis  uriktige opplysnlnger

Foretaket lorpllkter  seg til å  stille  med  nødvendlg kompetanse  I tiltaket  11 SAK10  kap.  10 og 11

Ansvarlig prosækterende erklærer  at  proslektenngen skal  være  planlagt,
gjennomført og kvalitetSSIkrel  I henhold  nl pbl 11 SAK1O §12-3

Ansvarlig utlørende erklærer  at  arbeldel lkke skal starte  før da forellgger kvahletssnkrel
'] produkslonsunderlag  for respekllve del av  utførelsen  11 SAK10§ 12-4

D  Ansvarlig komrollerende erklærer uavhenglghet,  J! SAK10  §  14-1,
og vil redegløre for endringer som kan  påvnke  uavhengigheten jl  SAK10 512—5

   
Dam Underskrm

05.07.18 )  1 .
Gienlas  med  blokkbokstaver «a» "' _. '  ,  ,; L,, r. .;

KARI BONSAKSEN
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“3% fin.
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av

1egen bolig eller fritidsbolig
Pbl  §  20-3  og SAK § 6-8

Kommunen kan  godkjenne person  tor ansvarsvetl som selvbygger av  egen  bolig  eller  lritidsbolig,  dersom personen  sannsynliggjør at arbeidel vil
bli utført i samsvar med bestemmelser gin  i eller  med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Søknaden glelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.  Bygningsnr. Bullgnr. Kommune

Eiendom] 107 22 Fauske kommune
byggesled Adresse Postnr.  Puslslsd

Storli Rødåsveien 99 8226 Straumen

Omlang av selvbyggnransvnr

Søker  du om selvbyggeransvar fur alle  funksjonerog ansvarsområder  l  lillakel? l:l Ja Nei

vs nel, angi nedenlor hvnlke deler av tiltaket det søkes om ansvar lør.

Søker

V  Prosjekterende

Ansvarsområde (proslektenng) 322:: Egenerklæring [or
Opplysningene overføres ul glenomførlngsplan, kolonne 2) komnne'g) prosjeklering leveres

. ° . lll ansvarlig søker.
Plassenng av  hytte  pa lomt,  Grunn-og terrengarbeld 1 Benytt Mankell 5187

1

1

V  Utlørende

Tillaks-Ansvarsområde (utlørelse) klasse Egenerklænng lor
Opplysningene overføres (ll gjennomføringsplan, kolonne 2) komnne'a) utlørelse leveres (ll

. ., . . ansvarlig  søker.Plassering av  hytte  pa tomt ut fra sut.plan, Grunn-og terrengarbeld 1  Ben," blanken 5187,

fundament radonsikring, Mont  av kompl. elembygg fra BO AS samt  1

lnnredning og mont  av  pipe  og ildsted, Riving av gammelt  bygg 1

Kompetanse

Jeg kan sannsynliggjøre nødvendlg kompetanse ved  '

, - ” {)7 øe /
Egen  utdannelse og/ellerpraksis  (kurs) WV g0“ )  (' VCV SO (“’1 VØ *  b  O")  h  (& V

[:l Bruk  av medhjelpers utdannelse og/eller prak5ls ib-‘Vj )  &  ge V2 1’1 LI/\ ( L'l Het/  -O9BC» («.

G Bruk av  Innleld loretak J‘VKCS '") ØL 3  QVÅØR U  ;  (rc; ;” Pc; \. d (Lö-

Erklæring og underskrift

Jeg er  kjem  med reglene om straff og sankslonar  l  plan- og bygningsloven kapittel 32. og at det kan medføre reaksloner dersom det gis
unk'lige opplysninger.
Jeg erklærer at ullakel vil blI gjennomfør! lhl. plan— og bygningsloven,  herunder  bygglekmsk lorskrlfl  (TEK10).

Selvbygger (tiltakshaver)

Navn

Solveig og Morten  Aarnes
Adresse Puslm. Poslsled

Århaugveien 37 4049 Hafrsfjord
E—posl  ' ‘\ , Talelon Mubihelelon

*ler—le," \uaw’xe' :/ )w WW  K  (am ;257 %K ,)
Dala Underskufl

ol 7K Å/Zl MY? » STÅ vw 1/ amw)
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;  Komrmnens saksnr.

 

Vedlegg m.  '  Side

e— f; ;  1 av;
memonmrErklæring om ansvarsrett
PDRHYCCKVMITV

ener  plan- og bygningsloven (pbl) § 2345 W ,  .  ,. ,—

   

 

  

 

Erklæringen skal sendes til ansvarlig  søker.
Allemativl ken erklæringen sendes  direk1e1il  kommunen. men da må ansvadig søker få tilsendt en kopi.

    
   

  

           

Erklæringen gjelder
Gnr. Bnr. Festanr.  Seksjonsnr.  Bygningsnr. Bollgnv. Kommune

Eiendom] 107 22 Fauske kommune
byggmel Adresse Postnr. lPwsled '—

Storli, Rødåsveien  99 8226  Straumen

Fom

Foretakets navn Organisasjonsnr.

Haneseth VVS Salten AS 997 085 752
Aamsse Postnr. Poststed
Erikstadveien  75 8206  Fauske
Knmaktpelson (' ' ' Telehn Mobiltelefon  ,

'  ;  ,r .  L  '.__‘__H
E-post .

U; ,3; ' Uni» » -  ;,  ;  Lug” lt ml

Foreligger semral godkjenning '? D  Ne:

Hvis  ja, dekkes ansvarsømrådena av sentral  godkienning? m  Hell %! Delvis E; Nei

Ansvarsområde

— Våre samsvgräenldæringer/lzonlrogfrldæringer
Funksjon _ . . VII rsigge ved: sell

Beskriv arbeldet Tlllaks-
(SØK, Pno. Søknad om Søknad 0m Søknad omUTF. Iwnlroll) foretakel skal ha ansvar for klasse ramme— ”11353295" midlertidig gåing

. I  e  s .
777 77 7» 7777 hllatelss  eII-trinns søknad brulstlllatelse

; ; »

' , ;" ; ; ; . ;
. : '; ;* T

PRO ;Alle VVS  Arbeider , 1 ;  ; ; ;
; ""i? ' "  ”" 'UTF  ;Alle vvs  Arbelder Å 1 ; l :  ;
‘ ; ; "; ;,;

' ; ; ; ; ; ;
; l  ; ;

. ‘ ;. '  ; ; ;

; l  ; ;  ;
* ; ' ;; ; ,  .
- ; ' ; ; ; »  «

; 5  '- , - ; ; ; ;  ; ;
; x .  ;

. ‘ - ; ; ; !  ;l ,, ; ;;;
" ;  ; ; *- ; ' ; ; ; ; z  ;

Erklæring og underskrift

Foretaket sr kjent med  reglene  orn strafl og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foremkel forplikter seg til  a  stille med nødvendig kompetanse i  tinakel  il.  SAK10  kap. 10 og 11

Ansvarlig prosiekterende erklærer at prosiekleringen skal være planlagt.

gjennomført og kvaliletssikret ; henhold til pbl jf.  SAK10 512-3

Ansvarlig urlørende erklærer at amide!  ikke  skal Slade før det foreligger kvalitetssikre!
produksjonsunderlag lur respektive del av utlørelsen j!  SAK10  §  12-4

D  Ansvarlig konlrollerende erklærer  uavhengighet,  jl'. SAK10 §  14-1.
og vil redegjøre for  endringer  som kan påvirke uavhengigheten if.  SAK10 §12-5

Dala Underskrift &  ;

l  .1      ;(

Gjenlas med blokkbohmmr
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Rødås Vannverk

v/Ieder Torgeir  Rødaas

Rødåsveien 110

8219 Fauske

Bekreftelse å tilkoblin av vann til fritidsboli  .

Rødås  vannverk har  godkjent  at  Solveig Karstensen Aarnes og Morten Rudi

Aarnes kan  koble  seg til  vannverket.  Tillatelsen  gjelderfritidsbolig på  gnr.107

bnr.22, Rødåsveien  99, 8219  Fauske.

Rødås 28,06,2018

For  Rødås  vannverk:

7:” (”Å ”' Ryg w»),

Torge" Rødaas

Q)

&



Tillatelse til å rave ned kloakkr ro vannr r.

Undertegnede gir med dette  Solveig Karstensen Aarnes og Morten Rudi  Aarnes

tillatelse til  å grave kloakk  og vann til sin eiendom  gnr.107 bnr.  22, Rødåsveien

99,  8219 Fauske, over vår  eiendom gnr.107 bnr.12.

Rødås 28,06,2018

Tommi)» RAM Lw-NwWXMÅW
Torg ir Rødaas Lars  Morten  Rødaas



%? FAUSKE

KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2015—2027

Planbestemmelser og retningslinjer
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§  2.2.5 Idrettsanlegg (BIA) ....................................................................................................... 21

§ 2.2.6 Andre typer nærmere angitt bebyggelse  0g anlegg (BAB) ........................................... 21

§  2.2.7 Kombinert bebyggelse  og anleggsformål (BKB) .......................................................... 22

§  2.3  Bestemmelser  til  kommunedelplan  for  Fauske sentrum  ................................................... 22
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§ 2.3.3 Sentrumsformål (BS) .................................................................................................... 23

§ 2.3.4 Næringsvirksomhet (BN) ...... 23
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Del 5.  Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt  reindrift

(LNFR) (PBL §11-7, pkt. 5)

§  5.]  Fellesbestemmelser

% 5.1.1  LNFR—areal  for nødvendige tiltak for landbruk 0g reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LL)

Retningslinjer

Innenfor områder merket LL (ikke alle områdene har påskrifi i plankartet), tillates ikke andre

tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av

eksisterende boliger innenfor LL-områder tillates, men %—BYA må ikke overstige 25 %.

Frittståc'nde garage pä boligeiendom kan ikke innredesfor varig opp/mld/beboelse i andre etasje.

Områdene merket som LL gjelder også vikligefrilignsområder 0g markaomrdder med særlige

kvaliteter og verdi somfrihgfts- og/el'ler naturområder. Enkel tilretteleggingfar»[i'sisk aktivitet 0g

tilgjengelighet til skog og mark, l/br eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan

lill'ares i områdene dersom disse er tilpasse! landskap og at hensyn Ji! biologisk mang/bld 0g evt.

andre viktige hensyn er ivaretatt.

§  5.1.2  LNFR area]  for  spredt  bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse

For tiltak etter pbl  §  20-1  at, b, d, g, k, 1  og m i  områder med spredt bebyggelse, der ny og

eksisterende  bcbyggelsc  til sammen  utgjør  en gruppe på  4  enheter eller mer, skal det utarbeides

reguleringsplan.

Ved  utbygging av områder for spredt bebyggelse skal faren for skred

(snø/stein/kvikklcire/jordskred) og flom/erosjon vurderes. Tillatt bruksformål og utbygging for de

enkelte områdene er gitt i tabell  5  (& 5.2).

Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av eksisterende boliger innenfor LSB tillates, men  %-BYA

må ikke overstige  25%.

For ny spredt bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse gjelder følgende:

~  Spredt bebyggelse ska]  ikke danne silhuett i terrenget (koller eller åsrygger).

'  Kommunens skog—/jordbrukssakkyndige skal konsulteres.

. Tomter skal ikke legges ut på  skogsareal  med middels og god skogbonitet.

t  Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt.

.  Tomter skal ikke legges ut på eksisterende skogsveger (traktor eller skogsbilveger) eller i

aktuelle/gode skogsvegtraseer.

I  Tomter  må ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket.

'  Bebyggelsen skal minimum ha en  avstand  på 15  m  til dyrka mark.

'  Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark.

.  Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med  narur- 0g friluftsinteresser.

-  Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre

flytt—/trekkleier eller viktige områder for reindrifta.

»  .mgmm  w  i  m  i 7m «sn:

 



0 Før fradeling skal det innhentes uttalelse fra kultunninnemwdighetene (Sametinget og

Nordland fylkeskommune), jfr. Kulturminneloven  §  8 første ledd.

For spredt boligbebyggelse gjelder følgende:

- Maks. mønehøyde på bolig er 9,0  m  fra gjennomsnittlig planert terreng.

. Garasje tilknyttet spredt boligbebyggelse kan ha BRA på maks. 70 m2. Frittstående garasje på

boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.

.  Grad av utnytting i områder for spredt boligbygging (LS/LSB-områder), settes til %—BYA til

25%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.

For spredt ti'itidsbebyggelse gjelder følgende:

. Fritidsbebyggelse kan oppføres i en etasje med maks. gesimshøyde 3,0 m og maks.

mønehøyde 5,5 m, der høydene måles fra gjennomsnittlig planert tenengnivå.

Hyttebebyggelsen kan ikke overstige 120 m2 BRA. Bakkeparkering og naust kommer i

tillegg. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m2.

For spredt næringsbebyggelse gjelder fø1gende:

' Grad av utnytting i områder for spredt næringsbygging (LS/LSN-områder), settes til %-BYA

til 40%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.

Retningslinier:

Tomter skal ikke være større enn maksimum 1,5  daa.

§  5.2  Bestemmelser  til  hovedplankartet

§ 5.2.1  LNFR-areal  for  spredt bolig-, fritids- eller  næringsbebyggelse mv.  (LS)

F or områdene merket LS gjelder en kombinasjon av spredt bolig-, fritids— og/eller

næringsbebyggelse. For områdene gjelder de samme fellesbestemmelser som angitt for de øvrige

områdene med spredt bebyggelse (jf.  §  5.1.2).

Innenfor planens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LS-områdene bygges det anta11

bolighus, fritidshus og næringsbehyggelse som vist i tabellen nedenfor:

Ta/l  5  ()wm'l/n over  ll/lul/  m/n'ggmg «  [.S—nmmz/wm

*  1'4* n' n. "(*"

 

Sjønstå L81 1 l

Sjønstå L52 1 1

Vallvatnet LS3 2 2

Norvika LS4 1 2

Østerkløft  LSS/LS6 1 2

Østerkløft LS7 1 2

Totalt 6 IO 1

ixu—immm'plangn-.ari ,., m..!  m  »
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§  5.2.2  LNFR-areal  for spredt  boligbebyggelse  (LSB)

I områder merket LSB tillates etablering av spredt boligbygging iht. fellesbestemmelsene  §  5.1.2.

l  LSB02  kan det ikke bygges boliger i utbredelsesomxådet for flombølger i tilknytning til

eventuelt dambrudd i dam Stengvatn.

I  LSB03  kan det ikke bygges boliger eller etableres tilhørende infrastruktur som er til hinder for

fremtidig masseuttak. Områdets potensiale for fremtidig drift av masseuttak må avklares i

reguleringsplanen.

Innenfor kommuneplanens virketid 0f. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LSB-områdene tillates

følgende antall bolighus som vist i tabellen nedenfor:

Tll/VL/I  6  ()wm‘I/(l  m‘c/‘NI/ull ullwgging ! LSI? ”!””?w

Venset LSBOl/LSBB—F 3

Vatnbygda LSBOZ 4

Grønås LSB03 10

Klungset LSB04 l

Fauskeeidet LSBOS 9

Solvika LSBO6 l

Tverrå LSBO7 5

Nordvika LSB08 l

Kosmo LSB09 7

Bringsli LSBlO/LSB12 ll

N  ystad/Kosmo LSBl  1 7

Totalt 59

§ 5.2.3 LNFR-areal for spredt fritidsbebyggelse  (LSF )

I  områder merket LSF tillates spredt fritidsbebyggelse iht. fellesbestemmelsene  §  5.1.2.

Ved videre utbygging innenfor  LSF07  skal det tas hensyn til terskler i Laksåga slik at disse  ikke

blokkeres. Søknad om tiltak skal oversendes regulant for uttalelse.

Ved utbygging i området  LSF16_F  må det tas hensyn til fareområder for skred. Utbygging i de

skredutsattc områdene tillates ikke.

Innenfor kommuneplanens virketid (jf.  §  1.1) kan det innenfor de enkelte LSF-områdene tillates

følgende antall fritidshus som vist i tabellen nedenfor:

T111701] 7  0\(’I'\i/</  om" filial! ”(bygg ’mg  I  L5/“»()/7I7'(1(/PH(’,

,” \Wziy ,.,  w  gr}. __

Østerkløft LSFDI 2

Bringsli LSFOZ 5

Stigåga LSF03 2

:‘szn um‘ sown“ 1‘)

 



Fauske kommune SØKNAD  OM
Plan  /  utvikling, Postboks  93 UTSLIPPSTILLATELSE
8201  FAUSKE Bolig 0g fritidsbebyggelse

Kryss avi rutcne og gi nødvendige  lilleggsopplysninger.

Byggeadrcssq—

510
Søkcrs  navn

Adresse

Søknaden gjelder

for utslipp i  hht
forskrifi  om

ulslipp [ra

mindre

avløpsanlegg gin
av Miljøvem—

depar  lementel

Jfr.

TA—l74l/2000

Vedlegg

Andre

opplysninger

Event.
nabovarsel

Gnr
24,4, B [0‘] am L/

Elle avn

Moforw euD/ Mugs
' . Posln  mer Poststedr

AaH/wwfnw 3?— 47599 l/AFESFFDHD
Antall boligcnhcler/hyueenhaler som omfattes av søknaden: Slk:

[]  Oppføring av ny  bolig Med innlagt vann NJ; B Med  valmkloseu  N: D

IXOppforing  av ny  hylle Med innlag! vann Ja. E Med vanuklosen I: m
I

Anne" virksomhet

Dlnnlcgging av  vannkloseu  i  eksisterende D30“:

Dlnnlegging  av vann i  eksisterzude D301]:

[]  Bruksendring  (fra eksempel hytte til helårsbolig)

Delsom vamlkloscu Ikke skal installeres; beskriv kon privat Insning  (uledu, biologisk  kluseu mv.)

Avløp fra slamavskullu  føres  i  (en  ledning fram fl  Fillreringsgrefier  Jl'r. kanskjsse
lil D  Minirenseanlcgg Jfr.  egen  beskrivelse

2  meter  under laveste lawann  \  s'øresn iem

EI  Vedlegg [ Beliggenhet  er vis( på vedlagt kan-ulsnin M=  5000

DVcdlegg 2 Beliggenhet  cr visl på vedlagl karl-ulsnill M=  [000 påført  avslander

Spesielle gnmner  for a1 boligen/hyua  ma plasseres som omsøkt uLen sl avløpet kan tilknyttes cffenlhg avløpsanlegg (fur
eksempel ewervsmcssigc grunner).  Oppgi  cvenmell ønske om  spesielle  avlopsordning.

Dfi‘ En. mm:” MOE  OFW/é m/LØP i  OMPÅ-RET;

Nnhoeiendommens navn. eier og Gnr Bnr:  Eiers underskrift Datoadresse

 



Søknad om

ansvarsrell

Tiltakshaver

Fylles  ut av  søker  om  ansvarsrett

Forelakez har følgende kvalifikasjoner: 5 MWL éobz'hjuul ;IJC UTFWL‘ML:

SE VUDLEM—n

Dokumentasjon av kvalifikasjoner:

[X Følger vedlagt med  i  all 3 bilag

EI Er innsendt tidligere i  sak
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14.8.2018 Sentral Godkjenning

Språkv Tekststørrelse dibk.no(hup://dibk.no/)

i
3

Sentralt godkjente foretak

PEDERSEN  &  HANSEN BODØ AS

Organisasjonsnummer

985258279

Forretningsadresse

Burøyveien 17, 8012 BODØ

Postadresse

Postboks 1333, 8001 BODØ

Antall ansatte

11

Godlx'j'enningsperiode:

31.01.2018—31.01.2021

.bf!

Last ned goid—kjenningsbevis

(lenterprises/985258279/agproval certificate)

  

 

PEDERSEN  &  HANSEN BODØ AS er godkjent etter ny ordning

om sentral godkjenning fra 1.1.2016 og har rett til å bruke merket
L—Nnn-Hnnrnnh—tnv .um, ..,«Ahonmyienrmnrzqcnnvn



14,8.2018 Sentral Godkjenning

sentralt godkjent.Les mer om den nye ordninga

PEDERSEN  &  HANSEN BODØ AS er godkjent innen følgende

områder:

Funksjon: Utførende

' Fagområde: Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse: 2

'  Vis—betn

Funksjon: Utførende

*  Fagområde: Landskapsutforming

Tiltaksklasse:  2

1 Vis betydning
 

iFunksjon: Utførende

'  Fagområde: Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse: 1

mama;

‘Funksjon: Utførende

Fagområde: Riving og miljøsanering

v

Tiltaksklasse:  2

 

Vis betyMg

KONTAKT OSS

Telefon: +h7 7.7 £47 56 00

Svartjenesten for faglige spørsmål 0g om sentral godkjenning er åpen fra 9—15.Du kan sende oss en epost:

E-post: post@dibk.no (mailt0:post@dibk.no)

Byggsøk: byggsok®dibkno (mailtozbyggsok@dibk.no)

Webansvarlig: nettredaktor®dibkno (mailto:nettredaktorädibkno)

LLA—-.HA.--A-:..IA> ,uu, -..:--.HNMFF/nocnznn-m



Fra: Kari Tverå <kt@ranahytta.no> 
Sendt: torsdag 16. mai 2019 10:48 
Til: Postmottak 
Emne: SAK 19/6527 
Vedlegg: Klage på vedtak.docx.pdf 
 
Oversender klage på vedtak i ovenstående sak.  
 
Med vennlig hilsen  
Bernhard Olsen AS 

Kari Tverå Bonsaksen 
 
Tlf            95367591 
E-post      kt@ranahytta.no 
Web        www.ranahytta.no 

 
              

 

mailto:kt@ranahytta.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hRC4S-0008DS-3t&i=57e1b682&c=ri6MtaN9FNQ-FcjVVgjhl20b12BFnFq4EFa3dM_5oTTIQvXoVwxBzVd98tyreW0ig0Aww0yOurFyC8VhmoBEJYknmrzkP649r1tk3aIRMlmGoyG6J4zgksfq2H77HaeRrdSo_5X-bkgI0VjNEV-k2wVwGOhFBYhllEuwQBVnZY7ZOhSOUjV1B1ueH7n83BjeEiw-0_GTzGPj1yGeMCoI9rXNGZSgzB23cTru5_PzP24


RANAHYTTA

Fylkesmannen i Nordland Bernhard Olsen A5
P.boks 608

8607 Mo  i  Rana

Fauske kommune Besøksadr: Håndverksgt 7
Plan/Utvikling

8201 Fauske +47 7512 88 44

ranahytta.no

Dato: 16. mai 2019

Klage på saksbehandling og avslag på byggesak

Vedrørende byggesak: Solveig og Morten Aarnes, Århaugveien 37

4049  Hafrsfiord

Byggeplassadresse: Rødåsveien 99, Fauske  /  107/ 22

Hyttetype Duva

Saksnr.: 19/6527

Viser til saksn.19/6527 byggesaken til Solveig og Morten Aarnes.

Denne byggesaken ble innsendt 31.08.18 uten noe tilbakemelding fra kommunen om at saken

var mottatt.

Vi har purret på saken på mail  27/9, 9/10, 26/10, 26/11, 19/12, 23/12 i 2018 tillegg til flere

telefonhenvendelser. Uten noe resultat.  I  februar 2019 fikk kommunen på plass en innleid

saksbehandler som tok grep i  saken og sendte den til høring, fikk tilbakemelding fra

saksbehandler om at svar var mottatt fra fylkesmannen og kommunen gikk inn for en positiv

innstilling. Da aktuell saksbehandler skulle på ferie og være borte en måned hadde han gitt

saken til en annen saksbehandler som skulle skrive vedtaket i løpet av få dager. Jeg måtte igjen

purre på vedtaket den 2. mai og fikk da til svar den 3. mai om at vedtak ville bli ferdigbehandlet

og utsendt i løpet av dagen, fikk da på slutten av dagen kontrabeskjed om at det lå en uavklart

uttalelse fra kommunens landbruksavdeling (Etter at søknaden har vært inne til behandling i

nesten 10 måneder oppdager man dette!!)

Den 6 mai fikk vi følgende beskjed: «Vi har i dag hatt  møte vedr saken og konklusjonen ble at

det ikke vil bli gitt tillatelse til bygging av fritidsbolig på eiendommen. Saken vil bli behandlet,

der det vil bli gitt avslag ut fra søknaden som foreligger.»

Etter å ha purret igjen, fikk vi det skriftlige avslaget den 10.mai 2019 hvor da

landbruksavdelingen ifølge vedtaket tidligere ha uttalt seg muntlig i saken (Finner det

usannsynlig at man skal klare å huske hva man har sagt i en sak for flere mnd siden, stiller derfor

spørsmål med om dette er korrekt saksbehandlingspraksis)

Viser til mottatt avslag hvor kommunens landbruksavdeling uttaler følgende: «Vi mener det vil

være uheldig å gi tillatelse til formålsendring om fritidsbolig innenfor dette areal. Det kan være

presedensdannende for kommende saker. Stiller da spørsmål om kommunens landbruksavdeling

er klar over at det er gitt tillatelse om fradeling av en hyttetomt på Gnr107/32 i tillegg er det

også gitt byggetillatelse for fritidsbolig på denne tomten? (Som er regulert til spredt

boligbebyggelse)

KS. 3.03.02 8607 M0  i Rana @Number



RANAHYTTA
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VEDTAK  :

I  medhald av [Ilan-ag bygningslovens; &  !!!-l  in mcilddew liliillt'låt til snppfming ;n' hyllt
med ham på Etmhit» hfilflmt pä lindås" Falsk: gnr."? bnr.?! sum mm“

Søknad" mu  mst'msmii  Sam sth'hyggcr fal  Hilde  Rødåis; Puhnsm godkjennes:, jvf. snu: HJ

& (Hi.

Det er også registrert Garasje/anneks til fritidsbolig på Gnr 108/81 som ligger  i  område som er

regulert for spredt boligbebyggelse.

Vedlegger 2 stk utskrifter fra Statens kartverk som viser disse sakene.

Vedlegger også oversikt over purringer sendt på mail fra meg til kommunen  i  denne saken.

Ettersom det allerede er gitt tillatelser for bygging av fritidsboliger  i  område som er regulert til

spredt boligbebyggelse, aksepterer vi ikke avslaget som er gitt, og ber om at dette revurderes.

Med hilsen

Bernhard Olsen as

Bernhard Olsen AS

Mmflnsmmssémm
Kari Bonsaksen

Direktenr.: 95 36 75 91

kt@ranahytta.no

7 sider vedlagt

KS. 3.03.02 8607  Mo  i Rana @Number



Kari  Tverå

Emne: VS: Byggesak

Fra:  Janne Bjørnbakk [mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no]

Sendt:  3. mai 2019 14:46

Til:  Kari Tverå <kt@ranahytta.no>

Kopi:  Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>

Emne:  SV: Byggesak

Hei.

Iforbindelse med behandling av saken, som jeg har overtatt etter saksbehandler Bjørn Pedersen, viser det seg at det
er en uavklart uttalelse fra kommunenes Iandbruksavdeling, som jeg var ukjent med inntil  i  dag. Jeg har  tatt  opp

saken med min leder Rune Reisænen, og saken må diskuteres med landbruksavdelingen. De to ansatte på

landbruksavdelingen er på møte hele dagen i dag, slik at vi får ikke avklart dette før mandag 6.mai. Innspillet fra
landbruksavdelingen går ut på at det ikke er ønskelig å gjøre om et våningshus til fritidsbolig. Dette innebærer at den
nye bygningen som bygges må tilfredsstille boligstandard, men kan brukes til fritidsbolig.

Beklager at dette innspillet ikke er blitt videreformidlet til dere tidligere, og beklager den lange

saksbehandlingstiden.

I/  Vennlig hilsen  Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler Planlutvikling, Fauske kommune

+47 75 60 40 70

'anne.b'ornbakk fauske.kommune.no

htt :Ilwww.fauske.kommune.no
Fra:  Janne Bjørnbakk

Sendt: fredag 3. mai 2019 08:59
Til: 'Ka ri Tverå' <kt@ ranahytta.no>

Emne:  SV: Byggesak

Hei.

Saken vil bli ferdigbehandlet og oversendt i løpet av dagen.

II Vennlig hilsen Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler  Planlutvikling, Fauske kommune

+47 75 60 40 70

'anne.b'ornbakk auske.kommune.no

htt  :/Iwww.fauske.kommune.no

Fra:  Kari Tverå <kt  ranah  ta.no>

Sendt:  torsdag 2. mai 2019 09:51

Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Biornbakk afauske.kommune.no>

Emne: Byggesak

Hei, hva er status i saken til Solveig og Morten Aarnes? Får du behandlet denne i dag?

Med vennlig hilsen
Bernhard Olsen  AS

Kari Tverå (Bonsaåsen

Tlf 95367591

1



Kari Tverå

Emne: VS: Gnr.107 bnr.22 Høring vedr. SEFRAK bygning

Fra:  Kari Tverå

Sendt:  29.  april  2019 09:53

Til: 'Bjørn Pedersen' <bjorn.pedersen@fauske.kommune.no>

Emne:  SV: Gnr.107 bnr.22 Høring vedr. SEFRAK bygning

Hei, ser at dere har fått svar på denne 08.04.19

I. Nordland "  ' "'
mnsmummt

TJENESTER POLITIKK  OM  NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Nordland  (y'kukomn—qne  >  mnaamdfyfkskmmmg mammuter  >  mn:

Utgående  dokument

aumentm:

Arklvsakln:

)numnldalo:

Brevdato:

Dokumenmnsvarlin:

Juurnalponkaleunvi:

Sund!  HI
Fauske kmnrruue
Poskbaks 93
nzm FAUSKF

1’q"!

6006

Med vennlig hilsen
Bemhard Olsen  AS

Kari  Tverå  æonsaåsen

Tlf 95367591
E-post  kt ranah a.no
Web www.ranahgttam

III  B

D

KW

Fra:Bj¢rn Pedersen[mailto:b'orn. edersen fauske.kommune.no]

Sendt:  10. april 2019 08:49

Til: Kari Tverå <kt  ranah  ta.no>

Emne:  SV: Gnr.107 bnr.22 Høring vedr. SEFRAK bygning

Hei

Har dessverre ikke fått  svar  fra Fylkeskommunen ennå.

Blir behandlet så  snart  det foreligger.

Vennlig hilsen Bjørn  Pedersen
Byggesaksbehandler Planlutvikling, Fauske kommune

+47 75 60 40 66

b'orn.  edersen fauske.kommune.no

1

ahr
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htt  :llwww.fauske.kommune.no

?:Q: FAUSKE FUOSKO
Miljømål m'

Fra: Kari  Tverå <kt  ranah ta.no>

Sendt:  9.  april  2019 12:50

Til:  Bjørn Pedersen <biorn.pedersen@fauske.kommune.no>

Emne:  SV: Gnr.107 bnr.22 Høring vedr.  SEFRAK bygning

Hei, er det  noen  fremgang i denne  saken?

Med vennlig hilsen

Bemhard Olsen AS

Kari  Tverå  (Bomaäsen

Tlf 95367591
E-posi  kt ranah .no
Web www.rargflgflafl

Fra: Bjørn  Pedersen [mailto:biqrn. edersen aauske.kommune.no]

Sendt:  11. februar 2019 14:17

Til: QOStQflfkfiO

Kopi:  Rune Reisænen  <rune.reisanen  cbfauske.kommune.no>; Kari Tverå <kt  ranah  tta.no>

Emne:  Gnr.107  bnr.22  Høring vedr.  SEFRAK bygning

Hei

Bernhard  Olsen AS har har søkt om  tillatelse  til riving av et eldre bygg— Rødåsveien 99 gnr. 107 bnr. 22 Fauske  -  som

er registrert som SEFRAK-bygning.  (gult).

Tiltakshavere er Solveig og Morten Aarnes.

Planen er å oppføre en fritidsbolig på tomten. Det søkes samtidig om dispensasjon fra kommuneplanens  arealdel  da

tomten ligger  i  LNFR område.

Før vi behandler  søknaden  ber vi om Fylkeskommunens  uttalelse.

Vedlagt følger søknadsdokumenter  samt  bilder av bygningen.

Da denne  saken dessverre  har  blitt  «li ende» hos oss en stund ber vi om en  rask  behandlin slik at tterli ere

forsinkelser unn ås.

Vennlig hilsen Bjørn Pedersen
Byggesaksbehandler Planlutvikling, Fauske kommune

+47 75 60 40 66
b'orn.  edersen fauske.kommune.no

htt  :llwww.fauske.kommune.no
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Kari Tverå

Emne: VS: SAK 18/907

Viktighet: Høy

Fra:  Ka ri Tverå

Sendt:  23.  januar  2019 14:00

Til:  'postmottak@fauske.kommune.no' <postmottak@fauske.kommune.no>

Emne:  VS: SAK 18/907

Viktighet: Høy

Hei, viser til utallige purringer  i  denne saken. Jeg har fremdeles ikke hørt noe fra dere.

Ber om snarlig tilbakemelding!

Med vennlig hilsen
Bernhard  Olsen AS

Kari T $oma€gen

Tlf 95367591
E-post kt@ranahma.no

Web www.ranahynano

Fra:  Kari Tverå

Sendt:  19. desember 2018  14:00

Til: 'postmottak@fauske.kommune.no' <gostmottak afauske.kommune.no>
Emne:  VS: SAK 18/907

Hei, ber fremdeles om en oppdatering i  denne  saken!

Med vennlig hilsen
Bemhard Olsen  AS

Kari  T  (Bonsaåsen

Tlf 95367591

E-post  kt ranah tta.no

Web www.ranahyttano

Fra:  Kari Tverå

Sendt:  26. november 2018 10:36

Til: 'postmottak@fauske.kommune.no' <Qostmottak aauske.kommune.no>

Emne:  VS: SAK 18/90?

Hei, viser til tidligere purringer på mail samt samtale pr telefon  i  ovenstående sak. Har ikke hørt noe mer fra dere.
Ber om en oppdatering i saken.

Med vennlig hilsen
Bernhard Olsen AS

Kari T (Bonsaåsen

1

\q



Tlf 95367591
E-post  kt ranah  tta.no

Web  www.ranahjt—tang

Fra: Kari  Tverå

Sendt:  9.  oktober  2018 15:05

Til:  'postmottak@fauske.kommune.no' <L,o_stmottakgfi:‘»_fau$e.k_omnlme.flo>

Emne:  VS: SAK 18/907

Hei, kan  ikke  se at jeg harfått  svar  i  denne  saken  (Solveig og Morten Aarnes). Ber om en  tilbakemelding.

Med  vennflg hilsen

Bemhard Olsen AS

Kari  T (Bonsalisen

Tlf 95367591
E—post  kt@ranahma.no
Web www.ranahmm

Fra:  Kari Tverå

Sendt:  27.  september  2018 10:53

Til:  'postmottak@fauske.kommune.no' <postmottakLE—Bfauske.kommune.no>

Emne:  SAK 18/907

Hel. hva er status i  denne  byggesaken? (Solveig og Morten Aarnes)

Med ”vennlig hilsen
Bernhard Olsen AS

Kari T 4501254116611

Tlf 953675“
E-post  kt@ranahm.no
Web  www.ranahynam

Fra:  Kari Tverå

Sendt:  31. augusti12018 15:24
Til: 'postmottak@fauske.kommune.no' < ostmottak æfauske.kommune.no>

Emne:  Byggesak

Hei, oversender søknad om  tillatelse  til  tiltak.

Med vennlig hilsen

Bernhard  Olsen  AS

Kari T (Bonsaåven

Tlf 95367591
E-post kt  ranah  tta.no

Web www.ranahynano
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Vår dato:  04.04.2019 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

19/2669- 2   

19/53605 

Deres dato:  11.02.2019 

Deres referanse:   

Org.nr: 964 982 953 
 

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

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

 8048 Bodø   Kari Torp Larsen 

    Tlf: 75 65 05 23/ 909 58566 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse til søknad om riving av SEFRAK-registrert  bygning - gnr 107 bnr 22 - 

Rødåsveien 99 - Fauske kommune   

Nordland fylkeskommune har mottatt til uttalelse søknad om tillatelse til riving av et eldre 

våningshus i Rødåsveien 99 i Fauske kommune. Vi beklager at saken ved en inkurie ikke er blitt 

besvart tidligere. 

 

Bygningen som ønskes revet har i henhold til søknad blitt brukt som fritidsbolig de siste 32 årene. 

Riveønsket er begrunnet med at våningshuset bærer preg av dårlig vedlikehold i flere tiår, slik at det 

i dag har «ubrukelige boforhold», og verken vann eller avløp er innlagt. Bygningens tilstand er ikke 

nærmere beskrevet eller synliggjort. 

 

Planen er å oppføre en ny fritidsbolig på tomten. Det søkes samtidig om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Tomten ligger delvis i LNFR-område for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet og delvis i LNFR-område hvor spredt boligbebyggelse er tillatt. 

 

Bygningen er registrert i SEFRAK- registeret, hvor det fremgår at den ble oppført i perioden 1855-

1860, og flyttet til nåværende plass i 1880-1881. Det tidligere våningshuset inngår i et gårdsmiljø 

med flere driftsbygninger. Disse er ikke SEFRAK-registrert. 

  

Kulturminnefaglig vurdering 

Tilsendte bilder av det gamle våningshuset viser et tradisjonelt nordlandshus som har klare 

kulturhistoriske verdier. Bygningen har gjennomgått noen fasadeendringer opp gjennom årene, som 

utskifting av noen av vinduene til funkisvinduer, men den fremstår likevel som autentisk.  

 

Beklageligvis gir de tilsendte fotografiene ikke noe godt bilde av de øvrige bygningene på 

gårdstunet, slik at vi ikke har mulighet til å vurdere det helhetlige gårdsmiljøets kulturminneverdier.  

Våningshusets verneverdi vil i stor grad ha sammenheng med verneverdien til gårdsmiljøet som 

helhet, og vi vil oppfordre Fauske kommune til å gjøre en vurdering av dette. Ut fra det begrensede 

kunnskapsgrunnlaget vi har, vurderer vi ikke våningshuset og gårdmiljøet til å være et kulturminne 

av regional verdi. 

 

Omsøkte bygning er ikke formelt vernet. Dersom bygningen og gårdsmiljøet vurderes til å være 

viktige og verneverdige ut fra et lokalt perspektiv, ligger kommunens mulighet til å hindre riving i 
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denne saken først og fremst i plan- og bygningslovens § 31-5 tredje ledd bokstav a. Denne 

bestemmelsen gir hjemmel til å nekte riving inntil kommunen har tatt stilling til om det skal gis 

tillatelse til en ny fritidsbolig på tomten. Dette kan også gi mulighet for eventuelt å komme i dialog 

med eiere om muligheten for å sette i stand og gjenbruke bygningen som et alternativ til riving. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Kari Torp Larsen 

       kulturminnerådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/9934     
 Arkiv sakID.: 18/1854 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
075/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
93/1 og 95/1 Per Arnt Nilsen - Behandling av klage på redusert tillatelse av omsøkt 
tiltak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 

Ny ordlyd i vedtak:  
 
Med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-2 og delegasjon gis 
det tillatelse til bygging av Veiklasse 8 – enkel traktorvei som vist på bilde. 
 

 
 
Det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7 
 
Forlengelsen av veianlegget skal påbegynnes senest juni 2020. 
Veianlegget skal meldes klart for godkjenning innen utgangen av september 2024. 
 

 
Vedlegg: 



29.05.2019 Klage på vedtak angående søknad om byggetillatelse til 4. byggetrinn 1412021 

19.02.2019 93/1 og 95/1 - Per-Arnt Nilsen - Søknad om tillatelse til bygging av 4. 
byggetrinn - Skognesveien 

1404066 

14.02.2019 Skredfare vurdering av Wilhelm Morgenstierne 2013 1404067 
 
Sammendrag: 
 
Klagen er registrert innkommet til kommunen 29. mai 2019. Administrativt vedtak sendt ut fra Fauske 
kommunen er datert 14. februar og sendt 19. februar 2019.  
 
Fristen for å fremsette klage er tre uker. Klageren hevder å ikke ha mottatt kommunens svar på søknad 
og kommunen har utlevert brevet etter forespørsel fra klageren. Fauske kommune velger å ta saken til 
behandling. 
 
I administrativt vedtak  sak 43/19, er søknad om bygging av Skognesveiens forlengelse 4. byggetrinn 
bare delvis imøtekommet. 
 
Saksopplysninger: 
 
Klagen er utferdiget i fire punkter. 
 

1.          Fauske kommune har gitt tillatelse til bygging av tung traktorvei. Klageren oppfatter det 
som veiklasse 7. Saksbehandler har, da søknaden omfatter forlengelse av en eksisterende 
skogstraktorvei, benyttet ordlyd fra tidligere saksbehandling der ordbruken «Tyngre traktorvei» 
står i overskrift på vedtak. I dagens normal for landbruksveier benyttes definisjon av veiklasser 
slik; 2.7 Veiklasse 7 – Traktorvei, og 2.8 Veiklasse 8 – Enkel traktorvei. 
 
Saksbehandler har dermed benyttet en definisjon som ikke er i samsvar med dagens definisjoner i 
«Normaler for landbruksveier».  
 
2.          Det er klaget over fastsatt byggetid. Forskriften er klar på at det skal settes en tidsfrist. 
Saksbehandler har avkortet byggetiden fra søknaden proposjonalt med omsøkt veilengde. Det er 
godtgjort at den første delen av veiens forlengelse er mer arbeidskrevende enn den del det ikke er 
gitt tillatelse til å bygge.  

 
3.          I forbindelse med rullering av kommunens arealplan, vedtatt i kommunestyre 22 mars 
2018, skal søker ha kommet med innspill om å få regulert inn et hyttefelt i dette området. Til 
saksbehandlingen for rullering av arealplanen er et hyttefelt på disse eiendommer ikke medtatt i 
saksdokumentene til politisk behandling.  

 
Klagefrist for denne behandling er for lengst passert.  

4.          Med bakgrunn i forhold berørt i punkt 3 klages det over avkorting av veiens omsøkte 
lengde. Det er gitt tillatelse til bygging så langt som det er plantet gran og omsøkt avkortet 
strekning er videre opp til eiendommene 95/1 og 93/1 øvre del. Bygging av skogsveier har 
hjemmel etter forskrift om landbruksveier eller etter plan og bygningsloven. En fremføring av vei 
til et hyttefelt må ha behandling etter plan- og bygningsloven og ikke etter forskrift om 
landbruksveier. Uten et innregulert hyttefelt mangler det hjemmel for bygging av vei til hytter.  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det første punktet av klagen er etter saksbehandlers vurdering en presisering av hva som er gitt 
tillatelse til og bør innvilges. 



 
Det andre punktet er en revidert vurdering av arbeidsomfang og det er rimelig å imøtegå noe lengre 
byggetid for tiltaket. 
 
For det tredje punktet er klagefristen utløpt og vedtaket er fattet.  
 
Det siste punktet knytter seg til hjemmelsgrunnlaget for å gi tillatelse. Det kan ikke bygges vei til hytter 
med hjemmel i forskrift om landbruksveier. 
 
Klage til punktene 1 og 2 tas til følge og klage til punktene 3 og 4 avvises. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



)

Per-Arnt Nilsen

Tjeldveien 10,

8207 Fauske Dato 26.05.2019.

Fylkesmannen  i  Nordland

8002  BODØ.

Kla e å vedtak an ående min 5 knad om  b  etillatelse  til  b  in av 4.  b etrinn -

Sko nesveien  i  Fauske kommune.

1.

2.

3.

4.

Det er  gitt  tillatelse til bygging av tung traktorvei  .  Dette forstår jeg som Veiklasse 7-

traktorvei. Jeg har søkt om byggetillatelse på bygging av veiklasse 8— Enkel traktorvei. Jeg

søkte om denne veiklassen fordi det er en enklere og billigere vei å bygge og den vil dekke

behovet for nødvendig transport. Etter kravspesifikasjonen for veiklasse 7 er det krav om

stigningsforhold, veibredde, veiens bæreevne og veigrøf'ter som gjør at veien blir et større

terren inngrep og et betydelig dyrere prosjekt. Jeg ber derfor om å få omgjort vedtaket til å

gjelde Veiklasse  8  — Enkel traktorvei.

lvedtaket er det satt krav om 2 års byggetid på utvidelsen av vegen. Arbeidet er tenkt

gjennomført med egen arbeidsinnsats og egne maskiner som for allerede bygget og godkjent

veg i veg klasse 7. Dette for å holde kostnadsnivået nede. Jeg ber derfor om å få denne delen

av vedtaket omgjort til 4 — 5 år.

Lengden på veien er avkortet med den bakgrunn at jeg ikke har fått regulert inn hytteområde

i  øvre område av gnr 95/1 og gnr 93/1. Dette skyldes at politikerne som vedtok

reguleringsplanen ikke fikk motta og se mitt innspill da planen var til rullering.

Saksbehandleren unnlot å behandle og legge innsigelsen som jeg hadde til reguleringsplanen

med sakspapirene til politikerne.

Jeg ser også at Fylkesmannen prosederer på generelle betraktninger i forhold til reindrifta.

Det berørte området representerer svært små arealer og jeg legger merke til at hverken

Duokta reinbeitedistrikt eller Tourpon sameby har kommet med merknader tilsøknaden.

Dette er sannsynligvis fordi de som er kjent i området vet at man kan regne med at området

ikke er tilgjengelig i tidsrommet november —februar på grunn av at for å komme dit, så må

man over Øvrevatnet (Sjønståvannet), ldenne perioden vil vær og isforholdene på vannet

hindre ferdsel til området. Det er ikke snakk om Trysilfjellmodellen når det gjelder

bebyggelse, men en sparsom spredt hyttebebyggelse. Den øvre delen av veien er planlagt i

nesten flatt terreng der veibyggingen vil bestå av å ta bort kratt og stubber for å kunne kjøre

med lett terrenggående kjøretøy Jeg har ikke søkt om endring av reguleringsplanen fordi

uten vei vil det ikke være praktisk mulig med å kunne gjennomføre prosjektet som en del av

primærnæringen. Jeg ber derfor om å få omgjort vedtaket til å gjelde hele omsøkte

veistrekningen.

Med hilsen

Per: rnt Nilsen

Az); )7f/2/ M/JM
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Per—Arnt  Nilsen

Tjeldveien 10,

8207 Fauske.

Fauske  dato  11.06.2018

Fauske kommune

Att/Skogbrukssjefen

S knad  om  b  etillatelse til  b  in av 4.  b etrinn  av Sko nesveien.

Jeg er grunneier på Gnr 95/1 og 93/1 og ønsker å bedre adkomsten til de øvre delene av

eiendommene. Dette er områder som i dag kun er tilgjengelig til fots. Som en del av utnyttelsen av

eiendommene ønsker jeg å bygge en lett  traktorveg for å tilrettelegge for  framtidig utvikling av

næringsvirksomhet.

Gjennomføringen av byggingen vil foregå  i  flere  faser  der første fase vil gå fram til grensen mot Gnr

96/3. Jeg har ikke  avklart  med denne grunneieren at veien kan legges  slik  som  vist  på kartet, så det

kan bli  aktuelt  å endre på traseen her, slik  at den vil gå på 95/1  langs  grensen mot 96/3. Dette vil øke

kostnaden noe, men er gjennomførbart.

Med  hilsen

Per-Arnt  Nilsen
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Per—Arnt Nisen

Tjeldveien 10,

8207 Fauske Dato 03.09.2018.

Tilleggsopplysninger til søknad om byggetillatelse for

4.byggetrinn av Skognesveien på Gnr 93 og 95 Bnr 1  .

Dersom veien blir bygget vil den bedre adkomsten til den øvre delen av eiendommene både sommer

og vinter.

Den nedre delen av veien går gjennom granplantefelt som ble plantet siste halvdel av 1950 åra.

Veilengde ca 400 m. Den øvrige delen av veien vil gå i bjørkeskog som avtar i størrelse til lengere opp

på eiendommene veien kommer. Den øvre delen av veien går gjennom bjørkekratt.

Veien vil gi bedret adkomst for vedlikehold av tre høyspentlinjer som går over eiendommene.

Punkt 2 i søknadsskjema.

Fordeling av nytten av vegen er gjort etter beste skjønn, der 30  %  er satt på hyttefelt. Dette fordi jeg

vurderer muligheten av å etablere et begrenset antall utleiehytter etablert i spredt bebyggelse i den

øvre delen av eiendommene. Det vil ikke bli utslipp av kloakk fra hyttene da det er tenkt bruk av

forbrenningstoalett. Det vil ikke bli innlagt vann i hyttene.

Punkt  4  og 5 i søknadsskjema

Jeg har bygget ca 1500m skogsvei på gnr 95/1 som er godkjent i Iandbruksveiklasse 7. Den nå

omsøkte veien er en forlengelse av den godkjente vegen. Den omsøkte veien følger delvis en gangsti

men vil være å anse som en nybygging og et permanent tiltak. Vegen tenkes bygd i

Iandbruksveiklasse 8med en gjennomsnittlig bredde på 3,5 m. Den nedre delen av veien bygges noe

breiere for å kunne kjøre med traktor og tømmerhenger. Den øvre del av veien vil bli trafikkert med

ATV om sommeren og snøscooter om vinteren. Der vil veibredden bli ca 2,5m Her vil det bli

stigningsforhold som er brattere enn det som kan aksepteres i klasse 7.

Dersom det ikke blir gitt tillatelse til å legge vegen litt innpå Gnr 96, må det lages en veifylling langs

grensen i den sydvestlige enden av vegen for å komme Opp på det øvre flate partiet av

eiendommene.

Får jeg byggetillatelse regner jeg med at vegen vil være ferdig i år 2024.



'
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Punkt 6  i  søknadsskjema.

Det er ikke kjente forhold som strir mot naturmangfoldsloven, Landskapsvern, Kulturminner eller

Friluftsliv. lforhold til friluftsliv, personer med handicap, beitenæring og reindriftsnæringen, så vil

området bli lettere tilgjengelig.

Skogen i området er klassifisert som vern skog. Der er ingen steder  hvor  det er fare for at

vegbyggingen kan føre til økt fare for flom, erosjon av skadelig omfang eller jordskred.

Det er ikke fortatt MIS—registrering på eiendommene, da vi ikke har fått tilbud enda om slik

miljøregistrering i Fauske kommune.

03.09.2018

Per-Arnt Nilsen
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Per—Arnt Nilsen

Grunneier Gnr 95/1, 93/1.

Tjeldveien 10,

8207 Fauske Dato 27.06.2016

Fauske Kommune

Plan/Utvikling

Innspill til høring om kommuneplanens arealdel 2012—2028.

Nevnte eiendommer ligger  i  Lakså og det er viktig å merke seg at dette er

næringseiendommer og ikke fritidseiendommer.

Jeg ser at planen legger en begrensning på området Lakså-Nordal der det kan bygges

maksimalt 6 stk. nye hytter  i  planperioden.

Gnr 95/1 og 93/1er en relativt store utmarkseiendom som ligger på nordvestsiden av

Laksåbukta.

Eiendommene er på ca 2500 da der ca 800 da er produktivt skogareal og øvrig areal er mer

uproduktive areal.

Jeg er inne i en prosess derjeg har tilrettelagt for drift av skogen ved å bygger veger og

tilrettelegge for sluttavvirkning av granplantefelt.

Jeg ser videre på muligheten for å kunne bygge utleiehytter på eiendommenes mindre

produktive skogareal for å styrke inntjeningen på eiendommene.

I denne sammenheng ønsker jeg at hele Gnr 95/1 og 93/1blir tatt inn  i  området LSF07 og at

antall nye hytter som tillates bygget økes fra 6 til 20.

Med Hilsen

Per—Arnt Nilsen



 
 
 
 

Dato:  14.02.2019 
Vår ref.: 19/2415 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Per-Arnt Nilsen 
Tjeldveien 10 
8207 FAUSKE 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

043/19 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

93/1 og 95/1 - Per-Arnt Nilsen - Søknad om tillatelse til bygging 
av 4. byggetrinn - Skognesveien 
 
 
Saksutredning: 
Beskrivelse av vei- og skogbruksforhold 
Veianlegget skal bygges som tyngre traktorvei (forlengelse av Skognesveien) med samlet 
lengde på ca 3,1 km, lengde i barskogområde på ca 860 meter, og veibredde 4 meter. 
Anlegget totalt er oppgitt å skal dekke et nytteområde på ca 1575 dekar produktiv skogsmark 
bevokst med barskog og innslag av lauvskog.  
 

 
 



 

 

 

 
 
Videre er veien omsøkt opp til et område med sparsom vegetasjon, fjellbjørk, myr- og 
fjelllandskap. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel hadde grunneier 
innspill om et fremtidig hytteområde dit veien er tenkt avsluttet. Ved behandling av 
kommuneplanens arealdel er ikke dette hyttområdet medtatt i gjeldene planperiode 2015 – 
2027. 
 
Det synes ikke å være viktige naturtyper eller rødlistearter som blir berørt av veianlegget. 
Veianlegget vil krysse bekkefar to ganger. Det krysses med å legge stikkrenne med tilpasset 
dimmensjon.  
 
Det omsøkte veianlegg ligger like nedenfor område avmerket som utløpsområde for 
steinsprang og både i utløpsområde og utløsningsområde for sneskred. Disse forhold er 
nøye redegjort for i tidligere byggetrinn av Skognesveien. Kjentmann fra området har ikke 
erfaring med at det er utløst steinsprang eller sneskred av betydning der veien er planlagt. 
 
Geologisk løsmassekart viser at grunnen der veien er planlagt stort sett består av tynt 
humus/torvdekke på berg. 
 
Da veilinjen krysser store kraftlinjer og er en forlengelse av tidligere bygd traktorvei så vil ikke 
område med inngrepsfri natur få redusert areal. 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen 
Til den skogfaglige vurdering bes kommunen foreta en nærmere vurdering av opplysninger  
om fordeling andel veinytte til landbruk og avvirkningsvolum. 
Til den reindriftsfaglige vurdering anføres at veibygging kan lede rein til områder de ikke er 
ønsket og at veier kan føre til økt utfart til friluftsområder. Fylkesmannen påpeker områdets 
betydning som høst- og vinterbeite. Området er belastet med mye tap av rein vinterstid. Med 
økt aktivitet som følge av lettere adkomst kan det redusere beitro for rein og i ytterste 
konskvens tap av vinterbeite. Videre anføres at forstyrrelser og inngrep vil forsterke 
utfordringene med å få samlet og flyttet rovviltflokken under rovviltangrep i et topografisk 
utfordrene landskap. 
 
Fylkesmannen fraråder av hensyn til reindrifta at veien bygges over høydekurve ca 300 
meter.  
 
Fylkesmannen har ingen miljøfaglige merknader. 
Kulturminnefaglige uttalelser 



 

 

 

Nordland fylkeskommune og Sametinget har meddelt at de ikke har kjennskap til automatisk 
fredede kulturminner i området. 
 
Lakså grunneierlag 
Grunneierlaget har ingen merknader til utbygging. 
 
NVE 
NVE sin uttalelse av 20 mars 2013 til tidligere byggetrinn omfatter også området for denne 
veistrekning. Skred- og rasvurdering som er gjort tidligere ligger i saksbehandlingen fra 
tidligere godkjenning. 
 
Reindriftsutøvere 
Duokta reinbeitedistrikt og Tourpon sameby har ikke kommen med uttalelse til høring. 
 
Skogbrukssjefens vurdering 
Naturmangfoldsloven § 8 -§12 er med å danne grunnlag for skogbrukssjefens vurdering.  
Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og artsdatabanken, uttalelsene fra 
høringsinstansene og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte tiltak ikke å 
komme i konflikt med verdifulle naturtyper, rødlistearter eller andre viktige naturverdier. 
 
Fylkesmannens merknader om avvirkningsgrunnlaget i den øvre del av omsøkt veianlegg og 
vurderinger til skade for reindriften tilsier at veianlegget må reduseres i omfang. Det må 
bemerkes at Fylkesmannens anføring om utfordringer til roviltflokker synes overdrevet. 
 
Det foreligger ikke konkrete planer om et hyttefelt og det at hyttefelt ikke er tatt inn i 
kommuneplanens arealdel tilsier også at veien ikke bør tillates bygget høyere enn 
beplantning av utnyttbar barskog. 
 
Det tidligere avmerkede område for veinettets betjeningsområde kan utvides noe i sydvestre 
del av tidligere avmerket betjeningsområde for også å kunne betjene de øverste beplantede 
arealer. 
 
 
VEDTAK: 
 

Med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-2 og 
delegasjon gis det tillatelse til bygging av tung skogstraktorvei som vist på bilde.  



 

 

 

 
 
Det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7.  
 
Forlengelsen av veianlegget skal påbegynnes senest juni 2020 
 
Veitiltaket skal meldes klart for ferdiggodkjenning innen utgangen av september 
2022. 
 

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

 

Rune Reisænen Georg de Besche d.y. 
Enhetsleder Plan/Utvikling Ingeniør 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 



 

 

 

 
Vedlegg: 

Skredfare vurdering av Wilhelm Morgenstierne 2013  

 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 



Vurderin  av økt skredfare  i  forhold  til  eksisterende  kraftlin'er ved Sko ncsnmrådet  i

Fauske kommune

I området ved Skognes går det ei mindre kraftlinje på skrå ned skoglia til Lakså hvor det ikke
lenger er fast helårs bosetting. Det går også to store kraftlinjer til Sulitjelma rett ned skoglia
og med et stort spenn over Øvrevatn. Sistnevnte linj er sprer linja på 6 linjemaster før spennet
over vatnet. Disse linjemastene er bygd på toppen av en tverrgående bergrygg slik at det mot
nordvest blir ei lavereliggende liten dal før terrenget blir stigende oppover lia først med noe
slak stigning et stykke så en del brattere. Disse  6  linjemastene kan slik sett på grunn av sin
plassering sies å være ekstra beskyttet mot skred. Det er også særlig disse linjemastene, som
hvis de ødelegges ved skred, vil forårsake størst samfunnsproblem p.g.a. det store og
krevende spennet over Øvrevatn.

Med hensyn til samfunnssikkerheten oppfattes linjene mot Sulitjelma som absolutt viktigst i
denne sammenhengen.

Det har vært drevet med skogsdrift tidligere  i  den aktuelle lia, da i forbindelse med hogst av
lauvskog til ved. Etter at det var blitt gjennomført en del slike vedhogst ble det i perioden
1959 — 1963 foretatt skogreising i lia med tilplanting med gran på et areal av ca 700 dekar.

Ved forespørsel hos tidligere skogmester Arne Nystad som var kommunens forvalter av
Skogneseiendommen fremkom det at det ikke vare blitt registrert noen form for snøskred,
jordskred eller steinsprang i Skogneslia i tilknytning til den tidligere skogbruksaktiviteten. Vi
har også tatt kontakt med Lars Nordal (80 år) som er født og oppvokst Nordalområdet (noe
nordøst for Skogneslia). Han kj ente godt til Skogneslia og hadde også drevet med hogst av
ved der. Han kunne ikke huske at det noen gang var gått snøskred, jordkred eller steinsprang i
Skogneslia.

Skogneslia er ikke ei skoglia med jevn stigning idet det flere steder i lia er utflatinger i form
av mindre/større «lemmer». Hele liområdet er kartlagt som et område med tynt torv- og
humusdekke på berg, noe som stemmer bra med det inntrykket jeg fikk i forbindelse med
veiplanleggingen i terrenget sommerhalvåret 2012.

I  forbindelse med fremtidig kommersiell skogsdrift, vil det ikke kunne settes i gang snauhogst
over større flater uten at skogsdriften på forhånd blir meldt til kommunen. Kommunen har
praktisert at det skal settes i gjen en del skog ved drift i slike områder som dette. Det vil bl.a.
være naturlig å sette igj en en del av den lauvskogen som står i blanding med granskogen.

Det er ulike treslag, skogboniteter og hogstklasser i skogen i Skogneslia. Dette gjør at det av
skogøkonomiske grunner ikke vil være aktuelt å hogge hele Skogneslia i løpet av kort tid.
Dette gjør at det stadig vil være skog på kryss og tvers i lia. Det som kan være et problem, er
at kraftlinjeeierne derimot har snauhogd linjegatene og nå bredere enn noen gang tidligere.
Det har de senere år selv ikke i disse brede kraftlinjegatene blitt registrert noen form for snø-
/jordskred eller steinsprang.

Skogneslia ligger vanskelig til i forhold til bilvei. Virket må fraktes over isen på Øvrevatn
eller med flåte over vatnet. Dette forholdet vil begrense skogbruksaktiviteteni skogneslia. Det
samme Vil det forhold at noen deler av skoglia er så bratt at skogen høyst sannsynlig får stå
siden det blir for kostbart med taubanedrift i tillegg. Det vil i stor grad være på disse stedene
de teoretiske utløsningsområdene for snøskred ligger. F lere av disse områdene vil dermed
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Vi viser til deres brev datert 29.01.2012.

Det er utarbeidet en veileder  -  Skogsveger og skredfare  — hvor det fremgår at skredfare kan øke i et

område som følge av bygging av skogsveger, Også terrengskader ved uttak av skog som gjerne kan lede

vann på nye veier, kan forårsake skade og skred.  Hogst og spesielt flatehogst Vi] også kunne øke

skredfaren med tanke på snøskred og jordskred samt virkninger av steinsprang. Tiltaksområdet ligger i

hovedsak i potensielt utløpsområde for snøskred.

Det er nasjonalt viktige kraftlinjer i to spenn som krysser Øvrevatn ved Skognes. Det er mange

mastefundament for kraftledninger sentralt  i  område hvor veibyggin g og skogsuttak skal foretas. I

tillegg er de ei kraftlinje til som klysser tiltaksområdet. Denne linjen kommer fra Lakså innerst ved

Øvrevatn.

NVE mener at det bør foretas en nærmere vurdering av om bygging av skogsbilveg og uttak av skog kan

øke skredfaren.
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SKOGPLANTING i Fåuske kommune  "
GNR/BNR ÅRSTALL AREAL TRESLAG

95/1 l

1959 100 GRAN

1960 140 GRAN

1960 120 GRAN

1961 60 GRAN

1961 150 GRAN

1962 90 GRAN

1963 51 GRAN

Sum  95/1 711  dekar

Samlet sum 711  dekar

%? 5’") —’/‘7 5» >  MMA? &  yaw. M  MW.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11761     
 Arkiv sakID.: 19/2103 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
076/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter - 
Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om bruk av snøskuter i utmark 
sendes ut på høring til berørte instanser og organisasjoner med frist på 4 uker. 
 

 
Vedlegg: 
16.08.2019 Forslag til kommunale regningslinjer snøskuter 1418135 

16.08.2019 Forslag til kommunale regningslinjer snøskuter 1418135 

16.08.2019 Standard legeerklæring 1418143 

16.08.2019 Standard legeerklæring 1418143 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune ser behov for å innføre kommunal retningslinjer for behandling av søknader om bruk 
av snøskuter i utmark etter motorferdsellovverket. Retningslinjene skal legge grunnlag for en helhetlig 
og langsiktig vurdering og skal gi uttrykk for hva kommunen anser for god forvaltningsprakis i 
forbindelse med behandling av søknader om bruk av snøskuter i utmark i Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har ingen vedtatte kommunale retningslinjer for bruk i forbindelse med behandling av 
søknader om dispensasjon for bruk av snøskuter i utmark i Fauske kommune. 
  
Retningslinjene skal være til faglig støtte for gode politiske og administrative beslutninger for å oppnå 
forsvarlig og god kvalitet, og bidra til å redusere uønsket varisjon i de vedtakene som fattes.  
Saksbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar for søkere, myndigheter og samfunnet for øvrig. 
 
Det er utarbeidet forslag til kommunale retningslinjer som vi ber om at Plan- og utviklingsutvalget 
behandler, og eventuelt vedtar å legge ut på høring til berørte instanser/organisasjoner.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen foreslår at vedlagte forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om 
bruk av snøskuter i utmark blir sendt ut på høring til berørte instanser/organisasjoner. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

 

Forslag til  

Kommunale retningslinjer for  

behandling av søknad om bruk av snøskuter 

Fauske kommune 

 
1. Formål 

 

1.1 Formålet med retningslinjene er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 

motorisert ferdsel i utmark i Fauske kommune. Retningslinjene skal informere 

søkere om gjeldende regelverk samt krav til søknaden og saksbehandlingen. De 

skal være til faglig støtte for gode politiske og administrative beslutninger, for 

å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten og de skal bidra til å redusere 

uønsket variasjon i de vedtakene som fattes.  

 

2. Virkeområde 

 

      2.1  Retningslinjene gjelder for motorisert ferdsel med snøskuter i utmark i Fauske 

kommune. Retningslinjene utfyller de bestemmelser som er gitt i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 

356. 

  
2.2  Begrepet motorferdsel omfatter her bruk av alle slags motordrevne kjøretøy på 

vinterstid, som er beregnet for transport av personer eller gods. Begrepet 

kjøretøy forutsettes her å ha samme innhold som etter vegtrafikkreglene.  

 

 

3. Saksbehandling 

 

3.1 Søknader som er mangelfulle og/eller mangler nødvendig dokumentasjon, vil 

ikke bli realitetsbehandlet før de nødvendige opplysningene foreligger. 

 

3.2 Kommunen skal begrunne vedtaket.  Dette gjelder både for tillatelser og ved 

avslag.  Når det gjelder begrunnelsens innhold, vises det til forvaltningslovens 

§ 25. 

 

3.3 Saker som skal behandles av Plan- og utviklingsutvalget må være levert inn 

senest 3 uker før aktuelt møte. 

 

3.4 Behandling av søknader om dispensasjon kan ta lang tid.  Kommunen skal 

sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, og om nødvendig må berørte 

organer uttale seg. 

           



4. Klagebehandling 

 

4.1 Kommunens vedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28.  Klageinstans 

er Fylkesmannen i Nordland.  Klagefrist er tre uker etter at søker har mottatt 

vedtaket. 

 
4.2 Kommunens vedtak kan påklages av søker eller annen med rettslig 

klageinteresse.  Hvem som har rettslig klageinteresse vurderes konkret i den 

enkelte sak. 

 

5. Avgjørelsesmyndighet 

 

Etter gjeldende delegeringsreglement er avgjørelsesmyndighet for søknader etter 

forskriftens § 5 og lovens § 6 delegert til Rådmannen og avgjøres administrativt. 

 

Myndighet til å ta avgjørelse etter forskriftens § 6  kan ikke delegeres til Rådmannen 

og må avgjøres av et politisk organ (Plan- og utviklingsutvalget). 

 

6. Generelle bestemmelser 

 
6.1  Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig på fastsatt skjema til Fauske 

kommune, Pb. 91, 8201 Fauske eller til postmottak@fauske.kommune.no. 

 

6.2 Kart med inntegnet kjøretrasé skal være vedlagt hver enkelt søknad og 

tillatelse. 

 

6.3      Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angitt formål og tidsrom.  

Tillatelsen gjelder kjøring tur/retur. 

 

6.4 I de tilfeller der det gis begrensninger i antall turer, skal kjørebok fylles ut ved 

turens begynnelse.  Kjøreboken skal følge kjøretøyet og forevises ved kontroll.  

Utfylt kjørebok skal sendes til Fauske kommune etter endt sesong og senest 1. 

juni hvert år dispensasjonen gjelder.   

 

6.5  All kjøring skal følge trasè inntegnet i kartutsnitt som følger dispensasjonen 

gitt av Fauske kommune. 

 

6.6 Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er Statskogs grunn i 

Sulitjelma). 

 

6.7  Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved kontroll. 

 

6.8  Dersom ikke annet er angitt, er den øvre fartsgrensen for snøskuterkjøring i 

terrenget 70 km/t.  For snøskuter med slede er øvre fartsgrense 60 km/t.  

Dersom det sitter folk i sleden, er fartsgrensen 40 km/t.  

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no


7. Kjøretider 

7.1  Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager  unntatt 

1. juledag og 1. nyttårsdag. 

7.2 Det er ikke tillatt med motorfersel på snødekt mark mellom 2. søndag i mai og 

15. oktober.  For kjøring hjemlet direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøyer 

i utmark og på islagte vassdrag § 3 kan det kjøres så lenge det er snødekt mark. 

8. Forskriftens § 5 – ervervmessig kjøring (leiekjøring) 

 8.1 Leiekjøring brukes som et virkemiddel for å redusere antall dispensasjoner. 

8.2 Plan- og utviklingsutvalget tildeler hvert 3. år leiekjøringsløyver etter 

forutgående annonsering av ledige løyver.  I Fauske kommune er det til 

sammen 10 leiekjøringsløyver – 8 i Sulitjelma, 1 på Klungset og 1 i 

Valnesfjord. 

 
8.3 Selvstendige næringsdrivende prioriteres ved tildeling. 

 

8.4 Løyveinnehavere skal levere inn årlig rapport over antall turer/kjørte km på 

fastlagt skjema etter endt sesong, senest 1. juni hvert år. 

 

 

9. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav b – Transport av funksjons-/bevegelseshemmede 

med snøskuter 

 

9.1 Standarisert legeerklæring av nyere dato skal legges ved søknader etter § 5 1. 

ledd bostav b.  Legeerklæringen må angi en varig og vesentlig 

funksjonshemming, nedsatt forflytningsevne, samt si noe om søkers evne til å 

gå på ski. 

 

9.2 Rekreasjonskjøring  for funksjonshemmede skal i all hovedsak kanaliseres til 

de åpne snøskuterløypene som er opprettet etter vedak i Kommunestyret. I 

spesielle tilfeller (sterkt funksjonshemmede/rullestolbrukere) kan det gis 

tillatelse til kjøring til bestemte steder/utfartsspunkt med et begrenset antall 

turer pr sesong. 

 

9.3 Det kan gis tillatelse til kjøring til hytte for varig funksjonshemmede 

hytteeiere. 

 

9.4 Tillatelse til kjøring til egen hytte etter denne paragraf gis i hovedsak i 3 år om 

gangen med et begrenset antall turer pr år, 4 pr mnd. 

 

9.5 Tillatelse til bruk av følgeskuter kan kun gis dersom det er åpenbart nødvendig.  

 Ved behandling av søknader om følgeskuter skal det legges betydelig vekt på 

funksjonshemmingens art og omfang og den funksjonshemmedes konkrete 

behov for hjelp og bistand.   

 

 Tillatelsen skal gis etter § 6 i forskriften, dvs at slike søknader skal politisk 

behandles av Plan- og utviklingsutvalget. 



9.6 Tillatelse til besøkskjøring for funksjonshemmede kan gis til personer som 

innehar parkeringskort og gis med et begrenset antall turer, max 10 turer pr 

sesong. 

 

 

10. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav c – transport til hytter som ligger mer enn 2,5 km 

fra brøyta vei 

 

10.1 Ved tillatelse til kjøring etter denne § i forskriften kjøreavstand måles fra 

nærmeste brøyta vei/parkeringsplass.  Måling av avstand gjøres på kart, (ikke 

luftlinje.) Målt lengde ganges med 1,2, dette gir en avstand som er nært opp 

mot faktisk lengde.  Måling i kart skjer det en naturlig ville gått på ski i 

terrenget. 

 

10.2 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet.  

 

10.3  Ren persontransport er ikke tillatt etter denne paragraf.  Personer kan sitte på i 

forbindelse med transport av bagasje og utstyr dersom dette ikke medfører 

ekstra kjøring.  Ved kjøring etter denne paragraf er det påbudt med tilkoblet 

kjelke til snøskuteren. 

 

10.4 Det gis kun 1 dispensajon pr hytte.  Tilaltelsen gis til hytteeier 

(hjemmelshaver) og eiers nærmeste familie kan også benytte den. Til hytteeiers 

nærmeste familie regnes ektefelle eller samboer, barn, barnebarn, svigerbarn og 

foreldre. 

  

10.5 Dersom hytta leies ut, skal leiekontrakt legges ved søknad. Dersom leietaker 

får tillatelse til kjøring, faller hytteeiers tillatelse til kjøring bort i leieperioden.  

Kortvarige leieforhold (under 6 mnd) gir ikke grunnlag for tillatelse til kjøring. 

 

11. Forskrift § 5 1. ledd bokstav e – transport av ved 
 

11.1. Hogsttillatelse fra grunneier skal ligge ved søknaden. 

 

11.2 Det gis et begrenset antall dager ved transport av ved, ½ favn pr dag. Transport 

av ved er ikke tillatt i påsken, fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. 

 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med snøskuter  
  

 12.1 Det skal stilles meget strenge krav til dispensasjoner gitt etter forskriftens § 6. 

   
Vurderingen av behovet for transport er skjønnsmessig. Spesielle forhold skal 

vektlegges,  men på en slik måte at bestemmelsens strenghet ivaretas. 

  

12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport 

kan dekkes ved bruk av det åpne løypenettet.  

 

 

Vedlegg:  Standard legeerklæring        

            



           

 

           
           
           
           
     
 

     

      

 

  

 

 

 



LEGEERKLfERING
vedr. søknad om dispensasj on for bruk av motorkjøretøy i utmark av helsemessige årsaker

-  jf.  Nusjonalfarskriflfbr bruk  av molorlg'øretøyer  i utmark  og på islagte  vassdrag § 5  B  og §

   

6

(so baksiden)

Navn: ............................................................................  Født:  ...........................

Adresse:

Postnr. Postadr.:  ....................................

Er fimksjonshemmingen  varig (d.v.s. livsvarig)? Ja El Nei El

Har funksjonshemmingen sammenheng

med høy alder? Ja El Delvis El Nei El

F  unksjonshemmingen skyldes:

Muskel-/ skjelettsykdom

Nevrologisk sykdom

Hjerte-/ karsykdom

Lungesykdom

Annet

IIIEIEIDEI

Søker kan:
ikke gå
gå til fots med støtte/ ledsager

gå, men med nedsatt forflyningsevne

gå uten nedsatt forflytningevne

ikke gå på ski

gå mindre enn 2 km på ski

gå lengre enn 2 km på ski

DDDDEIEIC]

Nærmere beskrivelse av funksjonshemmingen og betydning for  gangfunksjonen:

 

Er funksjonshemmingen  forenlig med at søker kjører skuter? Ja El Nei El

Hvis nei  — hvorfor:

El helsetilstanden kan forverres

D  funksjonshemmingen kan gjøre kjøringen uforsvarlig

D  annet  ...........................................................................

Er funksjonshemmingen forenlig med at søker transporteres på skuter? Ja U Nei EI

Dato: Underskrift/ stempel;  .........................................................



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/10095     
 Arkiv sakID.: 19/1510 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
077/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i 
utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening v/Gunnar Rabben, Valnesfjord, tillatelse til 
transport med traktor eller ATV på Tokdalsveien, fra lunneplass ved Medliveien til 
Tokdalsvannet slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer på Tokdalsveien i forbindelse med frakting av utstyr ol i 
forbindelse med prøvefiske i Tokdalsvannet. Trase iflg vedlagte kartutsnitt. 

2. Transporten må skje i tidsrommet 28. august - 1. oktober 2019. 
3. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
4. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
Vedlegg: 
03.06.2019 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark 1412330 

03.06.2019 Kart Tokdalsveien 1412329 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening om tillatelse til 
kjøring med traktor eller ATV i forbindelse med prøvefiske og materialtransport. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder kjøring med traktor eller ATV på skogsvei i utmark.  Saken må behandles av Plan- og 
utviklingsutvalget etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i og 
med at dette gjelder barmarkskjøring.  
Ferdselen gjelder frakting av utstyr ol i forbindelse med prøvefiske i Tokdalsvatnet og frakting av 
materialer som skal benyttes til brudekke til 2 mindre bekker i nordøstre del av Tokdalsvannet. 
Transporten skal foregå rundt månedsskifte august/september 2019.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark.  I dette tilfellet skal ferdselen 
foregå kun på skogs-/traktorvei og vil dermed ikke sette ekstra spor i terrenget. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  



 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Omsøkte ferdsel skal skje på opparbeidet skogs-
/traktorvei og vil dermed ikke sette nye spor i naturen. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens.  I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel generelt øker i 
omfang.   
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå på skogs-/traktorvei og vil dermed ikke 
skape nye spor i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurdering i hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring.  Det kan vanskelig løses på annen måte enn å benytte 
traktor el ATV for frakting av nødvendig utstyr i forbindelse med prøvefiske og materialer til brudekke. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no> 
Sendt: søndag 2. juni 2019 21:36 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark 
Vedlegg: Kart Tokdalveien.pdf 
 
Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening samarbeider om forvaltning av fiske i 
Tokdalvannet. Vi hadde sist et prøvefiske 06.09.2014, og ønsker å foreta et nytt prøvefiske for å 
se om der er noen utvikling som krever tiltak. I den sammenheng søkes om tillatelse til kjøring 
med traktor eller ATV 2 turer rundt månedsskiftet august/september. Transportbehovet 
omfatter også noe brudekke til 2 mindre bekker ved nordøstre del av Tokdalvannet for å bedre 
fremkommelighet ved løypekjøring vinterstid. Ved større regnvær går disse bekkene opp og 
blokkerer i lengre perioder for løypekjøringa. Vi tenker å samordne materialtransporten med 
prøvefisket for å unngå unødig belastning på skogsveien som vil benyttes etter som den går fram 
til første bekken. Det blir ingen kjøring i terreng - kun etter skogsvei fra lunneplass ved 
Medliveien til Tokdalvannet. 
 
Kart over trasse vedlegges. 
 
for Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening 
Gunnar Rabben 
Nystadveien 14 
8215 Valnesfjord 
 
Tlf 991 68645 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11346     
 Arkiv sakID.: 19/1981 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
078/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
ISE Nett as - Dispensasjon for motorferdsel i utmark - graving av strømkabel til 
hytte i Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Jakobsbakkveien til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119/1/51. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Jakobsbakkveien til strømfordelingsskap, samt   graving av 
kabelgrøft fram til hytte. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 2019 
  

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører 
å utbedre skaden  
 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 
uvedkommende  
 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader terrenget  
 

* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
  

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

 
Vedlegg: 
18.07.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma 1416805 

18.07.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma 1416805 

06.08.2019 10 Kabeltrase 1417522 

06.08.2019 10 Kabeltrase 1417522 

06.08.2019 Gnr 119-1-51 1417540 

06.08.2019 Gnr 119-1-51 1417540 

06.08.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma - Uttalselse fra Statskog 1417521 



06.08.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma - Uttalselse fra Statskog 1417521 
 
Sammendrag: 
 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra FV 7482 til Jakobsbakken og fram til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr 119/1/51.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 100 m i luftlinje fra Jakobsbakkveien. Hytta eies av Kjetil Guntvedt 
og ligger på vestsiden av veien, jfr vedlagte kartutsnitt.  Trase fra veien til strømfordelingsskapet er ca 20 
m og det skal graves grøft for strømkabel ca 90 m fram til hytta.  
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Saken har vært på høring hos grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. Uttalelse fra Statskog følger som 
vedlegg.  Balvatn Reinbeitedistrikt har i epost besvart vår henvendelse med at det er ok for dem. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på bar mark. 
  
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på bar mark.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på en 
gangsti. Området er tørt. Transporten må foregå meget varsomt. Traseen for tilkjøring er ca 20 m. 
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes klare 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av evetuell 
terrengskade.  



 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken. 
  
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
løses på annen måte, f eks kan grøfta graves manuelt.  
 
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isenergi.no>
Sendt: torsdag 18. juli 2019 07:48
Til: Postmottak
Kopi: Lise Gunn Hansen
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: 10 Kabeltrase.pdf

Hei

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
skap S15070201 til hytte på festetomt 119/1/51. Se vedlagt kabeltrase.
Eier er Kjetil Guntvedt.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.
I tillegg søkes det om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra vei til ovenfornevnte gravetrase, ca 20m.

Denne søknaden er sendt til Statskog og Fauske kommune.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør ISE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hnzGz-0001J0-3O&i=57e1b682&c=nw7LQCTHvI3xg0mXDljD_2jwOr0-CFSJpRX6amiD_eB4jUL5_cOTFG76jKFslGjZHEw-zlnIY6kB1OR9jwofmJkvaCrp9y3lE14PU_7pLLClHxBDedz1iewrJoIEmBcBLbQEwm1sEpD2XbM5Bh00fz-dsRNVrjq53D4vNFbxblmW_dw_nACNabS25E1Msiiw3JlF9WH8CPp3AQDxOKkFsFE41WnWJAZVVeAX06yh1v4
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Fra: Holmvik Helene <hhv@statskog.no>
Sendt: mandag 5. august 2019 12.32
Til: Lasse Jonassen (lasse.jonassen@isenergi.no); Lise Gunn Hansen
Emne: VS: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: 10 Kabeltrase.pdf

Hei.
Vi viser til e-post nedenfor, og vedlagte kart.

Grunneiers tillatelse gis på følgende vilkår:

- ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører og
utbedre skadene.

- eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er
Statskog uvedkommende.

- nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker.

Med vennlig hilsen

Helene Holmvik
Eiendomsansvarlig region Salten | 90 56 70 38

Fra: Lasse Jonassen [mailto:lasse.jonassen@isenergi.no]
Sendt: 17. juli 2019 08:28
Til: lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no; Holmvik Helene
Kopi: kjetil.guntvedt@outlook.com
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma

Hei

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
skap S15070201 til hytte på festetomt 119/1/51. Se vedlagt kabeltrase.
Eier er Kjetil Guntvedt.

Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.
I tillegg søkes det om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra vei til ovenfornevnte gravetrase, ca 20m.

Denne søknaden er sendt til Statskog og Fauske kommune.

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
mailto:kjetil.guntvedt@outlook.com


Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør I SE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1huaIA-0003AV-4Y&i=57e1b682&c=MxFanU3BtX0t1n7vALwI-3zbrfoiOMxoLmbiX8Xnmz9N3ioGFZMwsrfMSTZQhvyWuylXzzhNBCdpU1fqP_EokTA3S2AyUod6tGo68568oGiSe71ZJ7Y_LhYVCekkor6UVbFf7GeUFQxX-qEk-5YOe7Xk8pwavUjAITNHZj6t8wuXzF1YQN2Hi0WLSz2iokBlzprFByQn1JHa2nSb8N3iUdZUAEh5gVuzH4QPgGpma9sOs9OK0csO3rVDnCSjp2Xib0ftHEffeA0k6GR_klYeDY4T_Eo4iERNKBrTrIrF1IAW5lCu8MrcfUzxjNia7tyHCRcnN-q7kpj1yzeDdcYEjkXaOB1ctuSfE75wCQ9OWSEfdihsSkTX3w2yvTsPSnw64cVGNgsMem8KzYnuGG9JA4WyxdKdMGikRd7n7K2OJm8Q3DtSHNNWmgwEpd_MA8HcuPjBhDXLWynQGS9KWk8WjF7d2fFSBCZa-D_RvV_y-sU


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11355     
 Arkiv sakID.: 19/1980 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
079/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytter i Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Skihytta til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hyttene, gnr 119/1/3 og 
119/1/556. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til strømfordelingsskap, samt graving av kabelgrøft 
fram til hyttene. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 2019 
  

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører 
å utbedre skaden  
 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 
uvedkommende  
 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader terrenget  
 

* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
  

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

 
Vedlegg: 
18.07.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma 1416802 

18.07.2019 Motorferdsel i utmark, Sulitjelma 1416802 

18.07.2019 5 Oversiktskart 1416803 

18.07.2019 5 Oversiktskart 1416803 

18.07.2019 Kabeltrase 1416804 

18.07.2019 Kabeltrase 1416804 

14.08.2019 Svar fra Statskog 1417954 



14.08.2019 Svar fra Statskog 1417954 
 
Sammendrag: 
 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Skihytta til strømfordelingsskap for så 
å grave ned strømkabel til hytter som ligger mellom 700 og 800 m fra Skihytta. 
 
Saksopplysninger: 
 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytter som ligger mellom 700 og 800 m i luftlinje fra Skihytta. Hyttene eies av Jon Erik 
Eriksen og Wenche Spjelkavik og ligger nordvest for Skihytta og rett øst av Annavatnet,  jfr vedlagte 
kartutsnitt.  Trase fra Skihytta til strømfordelingsskapet er i underkant av 800 m og selve kabelgrøfta er i 
overkant av 200 m fram til hyttene.  
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Saken har vært på høring hos grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. Uttalelse fra Statskog følger som 
vedlegg.  Balvatn reinbeitedistrikt sier at det er ok for dem. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på bar mark. 
  
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på bar mark.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på en 
gangsti. Området er tørt. Transporten må foregå meget varsomt. Traseen for tilkjøring er ca 800 m. 
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes klare 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  



Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av evetuell 
terrengskade.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken. 
  
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
løses på annen måte, f eks kan grøfta graves manuelt.  
 
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isenergi.no>
Sendt: torsdag 18. juli 2019 07:47
Til: Postmottak
Kopi: Lise Gunn Hansen
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: 5 Oversiktskart.JPG; Kabeltrase.pdf

Hei

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
stolpe M15070254.1 til hytte på festetomt 119/1/3 og 119/1/556. Det vil bli satt opp et kabelskap i
nærheten av 119/1/3. Se vedlagt kabeltrase.
Eiere er Jon Erik Eriksen og Wenche Spjelkavik.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.
I tillegg søkes det om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra vei til ovenfornevnte gravetrase. Se vedlagt
oversiktskart.

Denne søknaden er sendt til Statskog og Fauske kommune.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør ISE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hnzFU-0003Rg-4Q&i=57e1b682&c=LzrC5udGBpW_PME_Kc7v7bHhkF_BRAwpwfswZXodf1EXTqTRb66ZB3Ez3OjUqUw-RPUGZrKSUGpBuiJV7y7YbTBsDs9uUHz-BSiMBQa8NNzzH9D3qbJ-RmV9al3wyqoV_FYhOR1Ji3JeEvmePqG_f-5HQS2h06xCo4gwcAK8294SmcewdqyiSyGFrFqCaG7BAJSeRpGuOPtojATsnuS840aHXgKQRxp9W4wOlo4rSfw
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I SE Nett AS



Fra: Holmvik Helene <hhv@statskog.no>
Sendt: onsdag 14. august 2019 11.05
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: VS: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma

Fra: Holmvik Helene
Sendt: 1. august 2019 09:51
Til: 'Lasse Jonassen'
Emne: SV: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma

Hei.
Vi viser til e-post nedenfor, og vedlagte kart over trase.

Grunneiers tillatelse gis på følgende vilkår:

- ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører og
utbedre skadene.

- eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er
Statskog uvedkommende.

- nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker.

Med vennlig hilsen

Helene Holmvik
Eiendomsansvarlig region Salten | 90 56 70 38

Fra: Lasse Jonassen [mailto:lasse.jonassen@isenergi.no]
Sendt: 16. juli 2019 12:30
Til: lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no; Holmvik Helene
Kopi: Wenche Spjelkavik; jonerik.eriksen@gmail.com
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma

Hei

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
mailto:jonerik.eriksen@gmail.com


I henhold til I SE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved I SE Nett om å få grave strømkabel fra
stolpe M15070254.1 til hytte på festetomt 119/1/3 og 119/1/556. Det vil bli satt opp et kabelskap i
nærheten av 119/1/3. Se vedlagt kabeltrase.
Eiere er Jon Erik Eriksen og Wenche Spjelkavik.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.
I tillegg søkes det om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra vei til ovenfornevnte gravetrase. Se vedlagt
oversiktskart.

Denne søknaden er sendt til Statskog og Fauske kommune.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør I SE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hxpDJ-00034d-4M&i=57e1b682&c=2XqhVHE_REUIlmEAKlNyw50vJ2fOGeBWyD5sXgQrq90_eP2KRdvv7d-FYSSUYUttnfleVhC906Hv0U1jFhgErPrVN3tV9FNgFMshPjhDKw0wCxqyVuFiAgaA5d-qbWj8m9F8rUqc_Bc5Oa-I_e9GTaIu9YI65wvSK4qCnaDvneXdjsn3tGSkAw1RmP1kYSJM4xyk5bUB6mAQLkwbTjkDD33zVUBnr02LEAnD3g0NHNNUo-sQRiULurdiK_Bk_5U6UmfXBpvwx05MGcAoG5BQOGhNrPXQJ4QTAamQLsQ9F0lZYilIHYjQMaLp0Ng1omUrTpBbxTRIf6HUeHjnvQVzii8keA5fWsqsrUtArY4YHDsNyz6uM08v7cRHCgaNKNUbUlzliCx7AVNkyO1iH08tU1K--gir11CoNWACLOc-GHzGCBfBtuP-JmYvyF2PoV0owU6ArkY-7gjlR-Zo9PgJ0AqguPVPbq1MIV_52NG0FRo


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11691     
 Arkiv sakID.: 19/1370 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
080/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

 
 
Ove Hjemgaard, Fauske - Klage på avslag vedr bruk av helikopter i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Saken videresendes til Fylkesmannen i Nordland til videre behandling. 
 

 
Vedlegg: 
15.05.2019 Ove Hjemgaard - Søknad om bruk av helikopter 1411106 

15.05.2019 Ove Hjemgaard - Søknad om bruk av helikopter 1411106 

12.06.2019 Helikoptertransport - uttalelse fra Statskog 1413157 

12.06.2019 Helikoptertransport - uttalelse fra Statskog 1413157 

12.06.2019 Uttalelse fra Balvatn Reinbeitedistrikt 1413158 

12.06.2019 Uttalelse fra Balvatn Reinbeitedistrikt 1413158 

24.06.2019 Svar på søknad om bruk av helikopter 1413948 

24.06.2019 Svar på søknad om bruk av helikopter 1413948 

06.08.2019 Klage på vedtak 1417560 

06.08.2019 Klage på vedtak 1417560 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt klage fra Ove Hjemgaard, Fauske, på administrativt vedtak i sak 141/19 
vedr bruk av helikopter i utmark. 
 
Saksopplysninger: 
Ove Hjemgaard, Fauske, fikk i sak 141/19 avslag på søknad om bruk av helikopter i forbindelse med 
eventuelt salg av egen hytte i Sorjus. 
 
Saken ble behandlet etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.  Dette er delegert 
til Rådmannen. 
 
Bakgrunnen for at saken ble avslått var bl a at Balvatn Reinbeitedistrikt opplyste at det var rein i 
området. 
 
Hjemgaards sak ble behandlet den 20. juni 2019.  Klagefrist er i hht til FVL § 29 3 uker fra vedtak er gjort 
kjent for søker. Svar på Hjemgaards søknad ble ikke mottatt av han før 3. august 2019 i og med at han 
har vært bortreist  hele sommeren. Klage ble registrert inn her den 6. august 2019, så Rådmannen 
vurderer det slik at klagen kom innenfor fristens utløp og saken legges derfor fram til behandling. 
 
Det er ikke framkommet nye opplysninger som kan ha betydning for saken. 
 
Hjemgaard nevner i sin klage 6 tilfeller hvor det er benyttet helikopter i utmark i Sulitjelmafjellet.  Det er 
riktig at det har vært gitt tillatelse til bruk av helikopter i utmark til nyttetransport, bla frakting av 
materialer og utstyr i forbindelse med hyttebygging og 2 saker som ikke er direkte nyttetransport, men 



det er utvist skjønn som innebar at dispensasjon ble gitt.  Ren fornøyelseskjøring, f eks frakting av 
bryllupsgjester i utmark, er det ikke gitt dispensasjon til fra Fauske kommune. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ut fra de opplysninger som foreligger, bl a uttalelse fra Balvatn Reinbeitedistrikt og fra Statskog, velger 
Rådmanenn å innstille på at klagen ikke tas til følge, og saken videresendes til Fylkesmannen i Nordland 
for videre behandling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>
Sendt: onsdag 12. juni 2019 12.26
Til: Lise Gunn Hansen
Kopi: balvatn@gmail.com; Alle i Fauske
Emne: SV: Helikoptertransport - uttalelse

Hei!

Ut fra en samlet vurdering ønsker vi ikke å gi tillatelse til denne søknaden.

Begrunnelsen er at dette vil gi presedens for andre søknader i denne kategori i framtida.

Dette til orientering!

Med vennlig hilsen

Jan Normann Nilsen
Regionsjef Salten| 41 25 80 48

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto: Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 12. juni 2019 12:20
Til: Nilsen Jan
Kopi: balvatn@gmail.com
Emne: SV: Helikoptertransport - uttalelse

Hei!
Har snakket med Ove Hj. Han sier at det er snakk om 2 turer t/r. Han skal starte i Tortenlia og fly til
Sorjus. Tidsrommet er august/september.

Har laget nytt kart som jeg legger ved.
Noen kommentarer?

Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>
Sendt: fredag 24. mai 2019 09.53
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: Helikoptertransport - uttalelse

Var vel noe tynn denne?



Med vennlig hilsen

Jan Normann Nilsen
Regionsjef Salten| 41 25 80 48

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 24. mai 2019 09:50
Til: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind; Nilsen Jan
Emne: Helikoptertransport - uttalelse

Hei!
Her kommer en søknad til om helikoptertransport. Har dere noen kommentarer?

// 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

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hb0SI-0001wN-5V&i=57e1b682&c=teQ5Ck5vFHy4-ruXPjRdT0xEDeT-99cHes4oP0NVJaUb3uT7FBODR3H3TeW5xkak7bE4R47YtXHYrIxJ4cZ1Th6Zca0dAHiUMFox4TrSkdT-v65KeMcvyv5GCMhVRQhvUkn3Z_Sa0HjiMniqCe78QaSkQIsau8QjR1D7P-bNA9NoIYgpZkgSHYgB_H6FzvrWdel_-0JqT9S1YYk1035vSO138vXMwlS-VCfpp19U_fwt3x2zyedZpoEEYeJ1_UVxNf6MtrYJFZfH6t208pG36mQ2VtlfOdYHXNdrFY0pRrKbC7HXDkhFtateai5ce06E0ppefOqwPbMDHCfFxqKIR_OHms-DG_jiqPqkoTqE3ys56EhfOFQkUxoEh2Rw0eKtdJSGHLoyjeUHCi9bwi2nb25qjPknpeu0djsm4Sx4q-MQ_eBR388-2Ax2pBTyb5gP2fUgCZLAUTwH03-QxFcHbuJjuAY1YyLGC0jORelNdwIoy8rOJwzezFvBU1h2Y6oBDsWQA7ctNdlPurklESy4WskGVQVlWPCyRMGzjYh_yRMCxSEpS5KqUt7vkKELFpwA7dN7GfdJyAGmo53FaKsN28mYE88bdIAttjkxVC_84Z5JQ8v0llHX3vUNC1k43FuZyJ93wnifjLjGxnzQ0_h2ks6NNTWybfy7bP2ADNg25xffwSWjxxyz_MgNAw-O8bvkvsKsxNNsAGpmPfDSw2rd6gcOsj2ohzrWsa7yqS3F3MLQ3FS3Mf2De0Ah7UPK-uu_U04ThU22BFlKHF6BkYWNJF1CY4Bk8VdFSZLqYN9uupGVQpssQGu9Hoz5tldQahhLMHlE8npnW779A1_Fevt0otnjRuhJmLEfwBbrHier9PuphX0IOnXoODKX4s7EQPFZ0qIljIaax1Kdo6pB-1ejrCLVoJjNK9q9Ikd4Pq7j01K6oKx4HhdbBNgT1HbKODB2pPSAGsKLcqXxqRCwPjkYZI3ky2yaq1iQIpI8f4uKDWR2azj6W8jx_gfUxCMLzUCEtHaFSL9YtDVUVnZIkr2M_HNqyr52nDz4N0hqGjJf163Nh-0FVtbSl4b_1HECbvVmOijOMX28683ppHLo6TlloAaBoWfyWOO9KZlEzK4MWmPv8cDUwroXfXv2wZ9YWIf1sp7G9zjjIPdQBOoFPddO8ExY5oDPS-qaaeitiKv-IABbrrzOAaOUiPBcJbPZeXnDvqcS85B05NobixJ8NO5cSFpiVBwzlmALiTFIzZc3kmjs3m7yQcobPx9-OeHAzck2BfJtFo2WuVUyq0Y9WEp6bjuKc-98BInHRtMpZhhBdYU


Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com>
Sendt: onsdag 12. juni 2019 12.41
Til: Lise Gunn Hansen
Kopi: Nilsen Jan
Emne: Re: Helikoptertransport -uttalelse

Hei

Enig i uttalelsen fra Statskog. I tillegg er det en del rein i området Hanken-Lomi-Sorjus i
august/september. Derfor ønsker vi ikke å gi tillatelse til flygingen.

Mvh Kristine Blind Helland
Balvatn reinbeitedistrikt

ons. 12. jun. 2019 kl. 12:26 skrev Nilsen Jan <jni@statskog.no>:

Hei!

Ut fra en samlet vurdering ønsker vi ikke å gi tillatelse til denne søknaden.

Begrunnelsen er at dette vil gi presedens for andre søknader i denne kategori i framtida.

Dette til orientering!

Med vennlig hilsen

Jan Normann Nilsen
Regionsjef Salten| 41 25 80 48

mailto:jni@statskog.no


Fra: Lise Gunn Hansen [mailto: Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 12. juni 2019 12:20
Til: Nilsen Jan
Kopi: balvatn@gmail.com
Emne: SV: Helikoptertransport - uttalelse

Hei!

Har snakket med Ove Hj. Han sier at det er snakk om 2 turer t/r. Han skal starte i Tortenlia
og fly til Sorjus. Tidsrommet er august/september.

Har laget nytt kart som jeg legger ved.

Noen kommentarer?

Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>
Sendt: fredag 24. mai 2019 09.53
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: Helikoptertransport - uttalelse

Var vel noe tynn denne?

Med vennlig hilsen

Jan Normann Nilsen
Regionsjef Salten| 41 25 80 48

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:balvatn@gmail.com
mailto:jni@statskog.no
mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 24. mai 2019 09:50
Til: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind; Nilsen Jan
Emne: Helikoptertransport - uttalelse

Hei!

Her kommer en søknad til om helikoptertransport. Har dere noen kommentarer?

// 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

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hb0h7-0006i8-5E&i=57e1b682&c=n6ccQ3uyu8HrlRHWj_RkjEg1URo7oCQWF8qN5msSu2XHCdPZnXseyOvecySPnAn7KguTL7GW5wfzGWc7EbAYmdmRjROaXtYmXzlhXuN0_4ykHxDR5um00UlJKe7okZV5JcWOCPDbjXqOkMQGEpGPcaq3SHzRPieW6LqHwybrJ3CX0BepAOF0Dk1vqTSD8MI38JnkD4Di7gw8R6xTXt1N3dECmnciLzO8tPi4qQCVbNGp4ZSNth_IQWfKRp_f5m8lwUhLzhIAW0QCAZcAR3vBOM5FuK5qr0yFp2Z76JsvLZUXDgbIiJXQrJIFB1BrRgyLRY_Xg1bAVjF-COsvbwDVwkApgKXYwkkAgwSosXop_h7XR74YAAARX9E5FTE6oRfbHB-jdYumvlXp7AmKJUk0xWpgy_R8oIUQ3BxcWiWQubIOhfPvAKmgd13XvZ8nzeLQ35DgRlqQEGiPoTvKKKAVDC_qE6s9zb4bM-rBsty4l72IiBfyjYwm3IN-6UBQb5pM62bVfoVHYWuKwiUGcd3NzfXpXdoyj2e6w70z00LRkVD0BmCOeTGeno-WUuJT_Cpqofe5GP_-CSl_sgEwerVRRpAY3Vw75oDwuqb86Ka96kDfms2INw_-4x1Yn8qO7WACOrkLtnBxzJU5kWDzmgOsMKxu3_8Ab9MWxLQgP8qAmzCGXbj2d5EeDxS00NiHfWymMT2k8-iW7MAQPq2rw6SlkcBw2-n-M-8cZvQWavT3CeQgWkhWFMahNmRyzpS1KLfYeXMw98tEwN3u-rnPP3C4Dm8rZD5YsBa7WF0Z1p6LAfjqHzvqE7PTCdfWuKmwJeiz1zHeuncLJAfQGg3tEyGah4G_trl3-5gQZgvGrrwg0dfzuNiLAArdL-bYTTgxY2Sm3P4qrpnE417w_g2S5SGA4lbEm75d3eQ3DUGdQRBTr9ZXrPjA1TeWfyZ_NQ455BqYRMCs8nou8OlbC2d2TMCKP_M7txH25qx9saTWnCvo4bBYtHnGL9H4jSoUEsFvAhAlmOuhxvsqFricVfJGejL63zJU3-fUArf8PVrDnVaW9CxKywmyvowkR6eJ_5zgFeC6dYWzgDbUNCpxAlZWHhp24xLBIT-KJ6v2HmTi7UZQ3MAi_OFRoCusSmlZcpy-5zgKmP1FIDaAAF-c294ifyCyEy0XHxFqrexonYKlQ71kHZd-ZLLCFiDwdlnsHsN7zPNM4dm3BzUjQYrxSeRiKv0v4tfKqcVExJHab-Y83FpImydSlozRwMY8Lpnom_3M8cxRIB7XVpOqD6N_c6H7sePKyw
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SAK NR 141/19  —  SVAR  PÅ SØKNAD

Ifølge FVL p.28, har jeg anledning til å klage på vedtaket med 3 ukers klagefrist fra

vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL p.29.

På grunn av langvarig fravær, 30.mai til 3.august, mottok jeg brevet den 3.august. J eg

mener derfor jeg holder meg innenfor ovennevnte frist for klage.

Statsskog og Balvatn reinbeitedistn'kt har gitt avslag, og spesielt det med presedens. Derfor

tar jeg meg lov til, etter hukommelsen, å vise til andre godkjente søknader..

Tur til Virrijaure med bryllupsgjester fra Sandnessletta, Sulitjelma, august 2005.

Tur til Virrijaure med bryllupsgjester fra Ny-Sulitjelma, august 2014.

Tur med Gunnar Storjord til Villumsvann.

Tur til Storvikvannet med Astrid Henriksen. Hennes tur ble først avslått, men etter

diverse avisskriverier samt tatt opp i kommunestyret, ble søknaden godkjent.

5. Mange turer til Sorjus med ved/materialer fra Ny-Sulitjelma for Sulitjelma

turistforening.
6. Det gis også tillatelser til frakt og reparasjoner av hytter i hele Sulis—området, ofte 30-

40 turer.

FVN.—

Er det veien å gå gjennom aviser, og/eller søke om frakt av for eks.brensel?

J eg skjønner dette her med presedens, men hvor mange personer har en hytte som er så

utilgjengelig som min både sommer og vinter? ltillegg til min alder, straks 88 år, så vil det

ikke bli så mange søknader.

J eg håper at med disse nye opplysninger så kan jeg motta et nytt, positivt vedtak.

Med hilsen

f) /" I

QMV£16¢H4)/i¢  L  (å

Ove Hje gaar  '
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