
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 11.09.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 

OPPMØTE VED BUEN KORTTIDSAVDELING KL. 10.00 
 
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: 
Rådmannen orienterer om status i økonomien. 
 
Befaring i Buen. 
 
Valgstyrepapirene vil bli utdelt i møtet. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2019 
Sak nr. Sakstittel  
041/19 Godkjenning av møtebok  
042/19 Delegerte saker i perioden  
043/19 Kjøp av areal Skysselvika  
044/19 Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om 

erverv av div. kommunalt arealer til serviceformål 
 

045/19 Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS  
046/19 Salg Kosmo skole  
047/19 Focus kafe As - Søknad om skjenkebevilling  
048/19 Søknad om redusert byggesaksgebyr for Marmorveien gnr. 

103, bnr. 1039 og 839 
 

 
 
 
Fauske, 04.09.19 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
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 Arkiv sakID.: 19/1537 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
041/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
04.06.2019 Protokoll - Formannskap - 04.06.2019 1412574 

04.09.2019 Møteprotokoll F4-19_OFF 1419758 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 04.06.2019 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2019 Til kl. 12:55 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Siv Anita Johnsen Brekke H 

 

Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 

 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Hva er status for parkeringsplassen ved Kvalhornet. 

· Ronny Borge (H):  
1. Hva er status for hotellet? 
2. Etablering av Zafirglass i Sulitjelma. Får ikke avklaring fra Nordlandsnett på 
strømkapasitet. Hva kan vi gjøre? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtat. 

Svar på spørsmål: 
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Nils-Christian Steinbakk:  
Rådmannen svarte. Har fått midler fra friluftsrådet. Statens vegvesen har gitt inn innsigelse på 
plassering  parkeringsplassen på andre siden av vegen. Ser nå på plassering på samme side 
som Kvalhornet. 2 grunneier. Håper på avklaring i løpet av året. 

Ronny Borge: 
1. Rådmannens svarte. Vi jobber med kulturhuset, men avventer hotellplaner. Alle tillatelser 
er klar. Kommunen har ikke noe med det, men har forstått at det ikke er avklaring om driver. 
Har ingen signaler om at farta er satt ned i arbeidet. 
2. Rådmannens svarte. Dette er samme problemstilling som ved datasenter. Skal følge dette 
opp. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.06.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
030/19 Godkjenning av møtebok  

031/19 Referatsaker i perioden  
032/19 Økonomimelding 1/2019  

033/19 Nærværsarbeid i Fauske kommune  
034/19 Rekruttering  

035/19 Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje  
036/19 Revidert plan for strategisk arealforvaltning 

oppvekstområdet - 2019 
 

037/19 Endring skyssgrenser Sulitjelma skole  

038/19 Opprettelse av ny fastlegehjemmel  
039/19 Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra  

040/19 Næringspris 2018 - B-SAK - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i off. lov § 5 

Unntatt 
offentlighet 
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030/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 030/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2019 godkjennes. 

 
 
 
031/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 031/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
032/19: Økonomimelding 1/2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
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1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo følgende tillegg: 
Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg og 
eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
R's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 032/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg 
og eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 

 
 
 
033/19: Nærværsarbeid i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 04.06.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 003/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 033/19 Vedtak: 



Side 6 
 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7 %, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
 
 
034/19: Rekruttering 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 04.06.2019 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og beslutter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og 
ekstern rekruttering av ansatte. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 11 mot 1 (utdanningsforbundet) stemme avgitt for rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
 
PART- 004/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 034/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
 
 
035/19: Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 



Side 7 
 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 035/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 

 
 
 
036/19: Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet - 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 
1. oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme 
dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse 
vedtak fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
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Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 036/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 
1. oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme 
dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse 
vedtak fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
 
 
037/19: Endring skyssgrenser Sulitjelma skole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Skyssgrensene i Sulitjelma endres fra 01.08.2019. 
          Mot Bursi: 

1. For elever bosatt i retning Bursi innføres grense på 2 km for 1.årstrinn og 4 km for  

2.-10. årstrinn før elevene får gratis skoleskyss. 
 

Mot Fagerli: 
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1. Elever på 1.- 4. årstrinn bosatt i Lomi får gratis skoleskyss hele året. 
2. Elever på 1.-10.årstrinn bosatt i Fagerli får gratis skyss hele året. 

 
 
 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 037/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Skyssgrensene i Sulitjelma endres fra 01.08.2019. 
          Mot Bursi: 

1. For elever bosatt i retning Bursi innføres grense på 2 km for 1.årstrinn og 4 km for  

2.-10. årstrinn før elevene får gratis skoleskyss. 
 

Mot Fagerli: 
1. Elever på 1.- 4. årstrinn bosatt i Lomi får gratis skoleskyss hele året. 
2. Elever på 1.-10.årstrinn bosatt i Fagerli får gratis skyss hele året. 

 

 
 
 
038/19: Opprettelse av ny fastlegehjemmel 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres 
etter beskrivelsen i denne saken. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 038/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres 
etter beskrivelsen i denne saken. 

 
 
 
039/19: Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 
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målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 045/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 039/19 Vedtak: 
Vedtak: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
 
040/19: Næringspris 2018 - B-SAK - Unntatt offentlighet med hjemmel i off. lov § 5 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/12770     
 Arkiv sakID.: 19/1537 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
042/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
003/19, Søknad om støtte til produksjon av Saltenkalenderen 2020 
VEDTAK: 

Fauske kommune støtte Sulitjelma og omegn turistforening i forbindelse med produksjon av 
Saltenkalenderen for 2020 og kjøper annonse for kr. 5.000,-. 

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/11750     
 Arkiv sakID.: 19/1949 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
071/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 
043/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 
Kjøp av areal Skysselvika 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 
Vedlegg: 
19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

19.08.2019 Finneid Grus - Søknad om kjøp av tomtearealer i Sysselvika 1418207 

19.08.2019 Finneid Grus - Søknad om kjøp av tomtearealer i Sysselvika 1418207 

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 

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



::  Brønnøysundregistrene

Firmaattest

Organisasjonsnr: 979 957 920

Navn/foretaksnavn: FINNEID GRUS AS

Forrctningsadrcssc: Hammcrvcicn 1

8207 FAUSKE

Brønnøysundregistrene

05.07.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910  Brønnøysund

Telefoner: ()pplysmngsrclctbncn 75 00 75 00  Telefaks  75 00 75 05

li-post: fimlupostmbrrcgno  Intcmctt:  www.brrcgno

Omaniemianmunmn‘r' 974 760 (373



EE Brønnøysundregistrene
Q

rganisasjonsnummer:

O

rganisasjonsform:

:ifteLsesdato:

(1)

Registrert  i
Foretaksregisteret:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Kommune:

Land:

Telefon:

Aksjexapital NCK:

Daglig leder/
adm.direktør:

Styremedlem:

Prokura:

Revisor:

Vedtektsfestet formal:

05.07.2019 kl09 33

01.09.1998

FINNEID GRUS AS

Hammerveien 1

8207 FAUSKE

1841  FAUSKE

Norge

75 60 08 70

100 000,00

Kevin As;i Slettmyr

Ove Gunnar Andreassen

Hammarn 30
8003 BODØ

Ken Oddvar Slettmyr

Styrets Leder.

Godkjent reviujonsselskap
Organisasjonsnumme: 993 606 650

BDO AS

Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Uttak av grus, samt utleie av

bygninger, maskiner og alt utstyr
til slik virksomhet, og alt hva
dermed står  i  forbindelse.

Brønnøysundregsvene

Firmaattest

8we1av1
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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 
044/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 
Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om erverv av div. kommunalt 
arealer til serviceformål 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til formannskapet: 

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. 
 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 072/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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
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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: 19/11503     
 Arkiv sakID.: 19/2059 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
067/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 
045/19 Formannskap 11.09.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
05.07.2019 Underskrevet avtale mellom Fauske kommune og Østbø AS avdeling 

Fauske 
1415714 

 
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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Salg Kosmo skole 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kosmo skole og barnehage selges til høyeste bud på kr. 450.000,- 

Det er ingen forbehold fra kjøper. 
Kjøper bærer alle omkostninger (gebyrer og så videre) i forbindelse med salget. 
 

 
Vedlegg: 
04.09.2019 Kostnader Kosmo skole 2018 - 2019 1419669 

04.09.2019 Informasjon fra Notar eiendomsmegler datert 04.09.2019 1419670 
 
Sammendrag: 
 
I kommunestyre sak 098/17 ble det vedtatt salg av Kosmo skole med tilhørende eiendommer.  
Notar eiendommer fikk i oppdrag med å selge skolen med tilhørende eiendommer. 
 
Saksopplysninger: 
 
Etter vurdering ble Kosmo skole og barnehage, med tilhørende eiendommer, lagt ut for salg samlet, 
dette for å gjøre skoletomten mer attraktiv. Det ble tatt en ny takst hvor alle eiendommene var lagt inn, 
taksten ble på kr. 2.540.000 
 
Skolen med tilhørende eiendommer har vært annonsert i en rekke lokale aviser, sentrale 
næringslivsaviser, hjemmesiden til Notar, samt på Finn.no.  
 
Det har vist seg svært vanskelig å oppnå bud opp mot takst. I dag er tomten (62/45) hvor skolen ligger, 
samt P-arealet (62/87) regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet som ligger inntil skolen 
(62/88) regulert til friområde.  
 
Arealet med tilhørende eiendom er pr. dato bundet til gjeldende plan og formål. Om man skal benytte 
det til noe annet vil det bli stilt krav om reguleringsendring og bruksendring. Det betyr økte kostnader 
for kjøper som må gjøre reguleringsendring av arealet, samt foreta bruksendring fra skole til et annet 
formål. 
Eiendommen(e) ligger også innom hensynssone gitt av NVE, samt at det er føringer for salget ved at det 
skal politisk behandlet før et salg, dette er opplyst om i salgsoppgaven til alle interessenter som har vært 
og er. 
 
I 2018 ble det foretatt 3 visninger, der det kom et bud inn, med forbehold, på 1.500.000. Budgiveren 



oppnådde ikke finansiering, og måtte derav trekke budet sitt, og vi sto da igjen med ingen aktuelle 
tilbydere. 
Det har vært jobbet aktivt i markedet gjennom vinteren 2018/2019 med å få nye interessenter, samt 
kontakte de som var på interessert i 2018. Interessen har vært svært laber, og selv med ekstra visninger, 
og stor synlighet i markedet, har det vist seg vanskelig å oppnå reelle bud.  
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det må nevnes at interessen for eiendommen har vært stor (ref rapport fra megler), men eiendommen 
har noen utfordringer som nok har gjort at interessen, selv om den var stor, uten tvil har påvirket 
budgivningen. 
 
Markedet har vært svært tregt, men det har vært noen interessenter på denne, og det siste budet som 
er kommet betegnes som svært lavt sett i forhold til markedsverdi i takst. 
 
Jo lengre eiendommen står, jo mer driftskostnader løper på, selv om den er satt ned helt på sparenivå. 
Man risikerer selvsagt hærverk også, men dette har foreløpig gått bra, med minimale 
oppfølgingskostnader gjennom vinteren 2018/2019. 
 
Da sitter vi igjen med 2 alternativ: 
 

1. Selge eiendommen og godta budet på 450.000,-  
2. Fortsette salgsprosessen videre etter Formannskapsmøte  11 september 2019. 

 
Slik Rådmannen har vurdert interessen i markedet under perioden eiendommen har lagt ute til salgs, er 
det vanskelig å kunne basere seg på en veldig endring i interessenivå som kan føre til høyere bud 
fremover i tid.  
Det er også forbundet kostnader med å starte prosessen på nytt, samt at driftskostnadene på skolen 
løper.  
 
For 2018 er det brukt 59.995,- i kostnader for drift samt oppfølging av nødvendig vedlikehold. 
 
Hittil i 2019 er det forbrukt 62.068,- i drift. Inkludert i dette er 26.000,- i meglerhonorar (påløpt). 
Totalt for 2018 og hittil i 2019 er det da brukt 122.063,- på salgsprosessen, det vil avstedkomme 
ytterligere kostnader i sluttoppgjør til megler, samt en del kostnader for energi. 
 
Med den vurdering anbefales det at skolen selges til høyeste bud på kr. 450.000,- 
 
For ordens og ryddighets skyld stoppes budprosess etter siste bud (frist kl 1100) den 4 september og til 
et eventuelt vedtak gjøres i Formannskapsmøtet den 11 september 2019. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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  Regnskap Regnskap 
  2018 2019 
Objekt: 5438 Kosmo Grendeskole 

  1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 0 26.000 
  1180 ENERGI 42.952 27.021 
  1185 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 0 4.503 
  1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 7.658 4.544 
  1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 9.385 0 
  1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 15.408 14.391 
  1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -15.408 -14.391 
Sum objekt: 5438 Kosmo Grendeskole 59.995 62.068 

 

T O T A L T 59.995 62.068 

 

 

Konto 1129 annet forbruksmateriell/råvarer i 2019 er utgifter til Notar Salten eiendomsmegling. 

 

Det gjenstår en del utgifter for 2019 – strøm og kommunale avgifter.  

 

 



Informasjon fra Notar eiendomsmegler datert 04.09.2019. 

 

Viser til tidligere samtaler 

 

Gjelder eiendommen med gnr 62 bnr 45, 82 og 87 i Fauske kommune 

 

Eiendommen ble lagt ut i markedet 26.10.18 

Den ble annonsert i Avisa Nordland og Saltenposten. Ytterligere har Avisa Nordland laget en 

redaksjonell reportasje om at eiendommen skulle selges 

I tillegg er den annonsert på www.finn.no og www.an.no  og www.notar.no  

Visninger ble avholdt. 

 

Det ble i november 2018 innlevert bud  med forbehold om finansiering. Budgiverne kontaktet vårt 

kontor i januar og opplyste at de ikke fikk finansiering. 

Vi  kontaktet da annen budgiver med lavere bud, men denne var ikke lenger interessert i å 

opprettholde sitt bud. Andre interessenter ble også kontaktet, uten at de ga respons tilbake. 

-------- 

Eiendommen ble da lagt ut på nytt våren 2019 med nye annonser i Avisa Nordland og Saltenposten 

samt  www.finn.no og www.an.no  og www.notar.no  Den ble også forsøkt annonsert med ½ side  i 

Dagens Næringsliv.  

Nye visninger ble avholdt, ingen kom på visning. Det har i tillegg vært avholdt privatvisninger.  

 

Det har vært  stor interesse for eiendommen. vi har over 30 stk.( privatpersoner og selskap), som har 

lastet ned eller  fått tilsendt salgsprospekt med vedlegg 

Vi har vært i kontakt med alle interessenter, samt hatt telefonsamtaler med de som har vært på 

visning  og vist en større interesse.  

Det viser seg å være utfordrende å få inn bud på eiendommen. Interessenter opplyser at de finner 

salgsvilkår knyttet til salget, samt forhold knyttet til fremtidig bruk, herunder prosess ved eventuell 

omregulering av bygningsmassen, som så usikkert, at de finner risikoen for høy, til at de vil legge inn 

bud. 

 

Megler tar i august flere telefoner til de som har vist størst interesse for eiendommen for å høre om 

de fremdeles er interessert i eiendommen.  

Samtalene resulterer da i at vi har mottatt en bud stort kroner 450.000.-. med akseptfrist frem til 

onsdag 04.09.19 klokken 1100.  

Alle andre interessenter er orientert om budet og akseptfristen. 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=u35uQZw1PZ4oIBjZ0u0tUQYnwSLPdyRAMjueRZzU_wxvy2BhhkbScCf-NwLz7OH5yKeTY6Xm_FEsh3iIZmQqkDOErvGQq9Bh9VMsI4xo4dg9qukMCKoJBMcKptVVzCsxNYKlXZmMjJKj5d-2yY5WO6H7ga6SLwt69QDUR9dwcnfd99-4l8QdHoV9TCR7vdBTZ3uVg3XNcppJKNB3vDQpl04l5LHnP88SpQ_M_GvfDjc
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=zj4J5XQcUz0wlDIsQrbT6QCfH-3T3Bfthc3NqIk9MQoCl9KuMVtUvCGxaoFsR8YviiSrropAmFIWdczBcmJ_Obd6iSqa5kdFCK3Q7fbZUqFtRDEmtzR92oYzPTFihwbdzDWuTUpQSVOuNeZ2Ysi7oMrjvF-RCdgfnLol9VonV4OsT3TNbSzH2rCfCCVoc5rISAn9jQ9_jcFbCMco38J0MWY4mR9qmrrAwpNWCWYZ9P8
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=qXtfD4MfgaRZ2fJN0bVlNIOAqeuZi-5gpcz_8E8IVO7P0zG4tNABl1K8KA9aP13KSLhl0W4e8MGpD2FQkgfYzuAC1qHI1LJm1jvkne6SqeYtWx-QsbGxvfMK_9pOzMocDfgQwwl37PYTxbhVomn4uBAKdazlHyWMWYTXysViHF5RNu78PJcQgIisJ8WiJLEx6AVYLTBbAsmGrg9O0pzdEYqFP8AzGXVWUSmc5leikS8
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=u35uQZw1PZ4oIBjZ0u0tUQYnwSLPdyRAMjueRZzU_wxvy2BhhkbScCf-NwLz7OH5yKeTY6Xm_FEsh3iIZmQqkDOErvGQq9Bh9VMsI4xo4dg9qukMCKoJBMcKptVVzCsxNYKlXZmMjJKj5d-2yY5WO6H7ga6SLwt69QDUR9dwcnfd99-4l8QdHoV9TCR7vdBTZ3uVg3XNcppJKNB3vDQpl04l5LHnP88SpQ_M_GvfDjc
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=zj4J5XQcUz0wlDIsQrbT6QCfH-3T3Bfthc3NqIk9MQoCl9KuMVtUvCGxaoFsR8YviiSrropAmFIWdczBcmJ_Obd6iSqa5kdFCK3Q7fbZUqFtRDEmtzR92oYzPTFihwbdzDWuTUpQSVOuNeZ2Ysi7oMrjvF-RCdgfnLol9VonV4OsT3TNbSzH2rCfCCVoc5rISAn9jQ9_jcFbCMco38J0MWY4mR9qmrrAwpNWCWYZ9P8
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1i5Pyc-0005Wx-60&i=57e1b682&c=qXtfD4MfgaRZ2fJN0bVlNIOAqeuZi-5gpcz_8E8IVO7P0zG4tNABl1K8KA9aP13KSLhl0W4e8MGpD2FQkgfYzuAC1qHI1LJm1jvkne6SqeYtWx-QsbGxvfMK_9pOzMocDfgQwwl37PYTxbhVomn4uBAKdazlHyWMWYTXysViHF5RNu78PJcQgIisJ8WiJLEx6AVYLTBbAsmGrg9O0pzdEYqFP8AzGXVWUSmc5leikS8


 

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at budgiver er klar over at et bud eventuelt må behandles av 

kommunen, og budet står frem til slik avklaring kan foreligge i første formannskapsmøte den 11. 

september.  

Videre er det da en forutsetning fra budgiver,  at når budrunde er avsluttet og akseptfristen er satt, 

vil videre salgsarbeid  settes på vent inntil  formannskapet har gitt sin innstilling  den 11.september.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

MNEF Asbjørn Ingebrigtsen 

Daglig leder/ Eiendomsmegler 

 

Mob: 96204500 

Notar  Fauske  Besøksadr: Storgata 58  8200 Fauske 

Notar Tverlandet  Besøksadr: Mølnbakken 70. 8050 Tverlandet 

Postadresse: Postboks 40. 8201 Fauske 

notar.no 

 

Din Eiendomsmegler med over 20 års erfaring  fra ditt lokalmiljø 

VEL HJEM 
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Focus kafe As - Søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Focus kafe As – org.nr: 822 712 452 gis bevilling for skjenking i gruppe 1 og 2 på følgende 
vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe og spiserestaurant, terrasse/uteområde 
Type virksomhet: Kafe og spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Eiere: Azad Narsti og Jafar Rasouli 
Styrer: Lisbeth Hansen 
Stedfortreder Bodil Solvoll 
 
Bevillingsperiode: 11.09.2019 – 30.09.2020 
 

 
Sammendrag: 
Focus kafe As er en kafe som har vært i drift gjennom flere år. Den er nå overtatt av nye eiere. 
I den anledning så har de fremmet søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe  
1 og 2. 
Focus Kafe As holder til Amfi Fauske i Storgt. 74, 8200 Fauske  
 
Saksopplysninger: 
I søknad er det gitt nødvendige opplysninger mht:  
1. Selskapet som søker bevillingen  
2. Type virksomhet  
3. Skjenkelokale  
 
Det foreligger nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke 
framsatt noen merknader vedrørende vandel fra noen av de involverte fra Skatteoppkreveren i Fauske, 
Nordland politidistrikt og Skatt Nord. 
 
Alkohollovens §1-7 settes krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder. Styrer og stedfortreder har fremlagt dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden og i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det 
innstilles positivt i denne saken.  
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/12649     
 Arkiv sakID.: 18/540 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
048/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 
Søknad om redusert byggesaksgebyr for Marmorveien gnr. 103, bnr. 1039 og 839 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om redusert byggesaksgebyr avslåes iht vedtatt betalingsregulativ. 
Nordic Smart House kan heller ikke kreve endret gebyr etter at de har søkt om byggetillatelse, 
eller kreve spesifisert kostnadene ved byggesaksbehandlingen. Det kan ikke kreves at gebyret må 
beregnes nøyaktig i hver enkelt sak. Det er gjennomsnittsberegnet.  

 
Vedlegg: 
04.09.2019 bet.regulativ-byggesak 1 1419748 

04.09.2019 bet.regulativ-byggesak 2 1419749 

04.09.2019 bet.regulativ-byggesak 1419750 

04.09.2019 Faktura 2 (L)(222639) 1419751 

04.09.2019 Faktura 3 (L)(222640) 1419752 

04.09.2019 Søknad om redusert størrelse på gebyr som omhandler byggesøknad 1419753 
 
Sammendrag: 
Nordic Smart House søker om å få redusert byggesaksgebyrene i forbindelse med oppføring av 2 
leilighetsbygg i Marmorveien 9. Samlet antall enheter som er behandlet er 39 stk boenheter, a kr. 
15 390,-, samt 5 stk boder a kr. 3 899,-. Samlet utfakturert kr. 619 705,- 
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har behandlet gebyrene utfra de gjeldende vedtekter som er vedtatt i Fauske 
kommunestyret 2018, gjeldende for året 2019. 
‘’Nordic Smart House mener at gebyrene er urimelig høy og at det ikke er iht gjeldende lovverk.  
I søknaden redegjørelse mener de at gebyrene åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt 
til grunn. Byggesaken ble raskt og effektivt behandlet av Fauske kommune. Det arbeidet og kostnadene 
kommunen har hatt., kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak, fastsette et 
passende gebyr. Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.  
Nordic Smart House krever derfor gebyret redusert til det som kan anses som normalt for denne 
byggesaken. I utgangspunktet er det ikke denne byggesaken mer omfattende enn å behandle to hus, 
som det i dette tilfellet dreier seg om. Vi foreslår derfor at gebyret reduseres til det beløp som vi måtte 
betale i Steigen kommune (for ett bygg var dette ca 75.000,-) og det blir således 150.000,- som vi mener 
er riktig sum for dette prosjektet og omfang av byggesak har hatt med å behandle byggesaken.’’ 
 
Nordic Smart House har ikke vært i kontakt med byggesaksbehandler for å forhøre seg hvordan 
byggesaksavgiftene vil slå ut i en slik byggesak. Om Rådmannen har noe delegasjonsmyndighet eller kan 
gi fullmakt til byggesaksbehandler til å fastsette et passende gebyr fremkommer ikke i gebyrregulativet 
eller i delegasjonsreglementet.  
 



Saksbehandlers vurdering: 
Nordic Smart House ga ingen signaler eller stilte spørsmål ang. kommunens gebyrregulativet. I 
regulativet står det ikke noe om at det innrømmes reduksjon i gebyrene ved at man bygger mange 
enheter og like enheter. Spørsmålet blir jo også, hva er like enheter, 2 blokker med mange ulike 
størrelser og variasjoner på leilighetene, er det like enheter, eller 2 identiske leiligheter, men speilvendt 
osv... Så lenge det ikke foreligger vedtatte retningslinjer i betalingsregulativet er det vanskelig for 
byggesaksbehandleren å vurdere evt reduksjoner i forbindelse med leilighetsbygg med flere boenheter, 
da er det en stor sjansen for at det kan bli en urettferdig gebyrbehandling og risikoen er at det 
innkommer klager på utfakturerte gebyrer. 
 
I slike byggesaker som denne er det også et større etterarbeid en for et enkelt bolighus, der er det ikke 
bare selve vedtaket som skal gjøres, man skal gå gjennom alle tegninger, sjekk av enhetene at de er iht 
omsøkt, alle 39 enhetene skal også registrers inn i matrikkelen, som er et tidkrevende arbeid, kontroll av 
arealene ved føring i matrikkelen, sluttbefaring, evt befaring under byggeperioden, så det ligger mange 
ulike kostnads faktorer i forbindelse med et gebyr.   
 
Byggesaksgesaksgebyrene reguleres også etter plan- og bygningsloven 
§ 33-1.  
‘’Kommunestyret selv kan gi forskrifter om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler 
kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag’’ 
 
Øvrig står det: 
‘’Det fremkommer av bestemmelsen at gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene 
kommunen har med slike saker. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig 
bistand under tilsyn.’’ 
 
Det viser også til rundskriv H-5/02 s 35 fremkommer det bl.a: 
«Utgangspunktet for fastsetting av selvkost er at kommunen kan kreve dekket utgiftene for behandling 
av den konkrete byggesaken. I dette ligger imidlertid ikke at gebyret må beregnes nøyaktig i hver enkelt 
sak. Kommunen kan i regulativet legge til grunn gjennomsnittsbetraktninger. Det kunne ellers bli 
tidkrevende og dyrt å finregne utgiftene til behandling av hver enkelt sak. F.eks. brukes typebestemte 
gebyrer for behandling av saker, som like gebyrer for henholdsvis eneboliger, garasjer, meldepliktige 
tilbygg på bolighus og lignende. Alternativt kan gebyrregulativet angi tiltakenes forskjellige elementer – 
grunnarbeider, hovedbygg, tilbygg osv. I og med at gebyrene skal svare til selvkost i den enkelte sak, må 
kommunen påse at gebyrene for enkle og ukompliserte saker ikke blir for høye. 
 
En annen måte er å differensiere gebyrsatsene etter antall boenheter. En fare med dette er imidlertid at 
det neppe er like arbeidskrevende for kommunen å behandle en hybel som en stor enebolig. For at 
kommunen skal kunne anvende en slik måte å fastsette gebyrsatsene på må det kunne dokumenteres at 
utgiftene til saksbehandlingen avhenger av antall boenheter, uavhengig av størrelsen på tiltaket. En 
annen situasjon der en slik gebyrfastsetting kan medføre problemer, er der et større byggetiltak gjelder 
like eller lignende boenheter. Det at byggetiltaket består av flere boenheter gjør nok kommunens 
behandling mer komplisert   og dermed også dyrere   enn dersom det bare er en enhet. Men det kan 
vanskelig forsvares å multiplisere et grunngebyr med antall boenheter der boenhetene har klare 
likhetstrekk, og kommunenes behandling av hver enkelt boenhet i de aller fleste tilfeller er mye enklere.» 
 
Om man evt skal betale tilbake gebyrer, slik som det søkes om, vil det også påvirke de andre utbyggerne 
som har tilsvarende prosjekter og spørsmålet blir jo da, hvor skal man sette grensen både med antall 
enheter, like enheter osv. De utbyggerne som har tilsvarende prosjekter og betalt fullt ut, hvor langt 
tilbake i tid skal man sette grensen for å kunne klage på gebyret.’’  
 



Nordic Smart House kan derfor ikke kreve spesifisert kostnadene ved byggesaksbehandlingen. Det kan 
ikke kreves at gebyret må beregnes nøyaktig i hver enkelt sak. Det er gjennomsnittsberegnet.  
 
Nordic Smart House kan heller ikke kreve endret gebyr etter at de har søkt om byggetillatelse.  
 
 
Søknaden om redusert byggesaksgebyr avslåes iht vedtatt betalingsregulativ.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



4. Betalingsregulativ for behandling av søknad

om byggetillatelse,

utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger

(Plan- og bygningslovens  §  33-1)

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område

Byggesaksbehandling

av rene boligbygg

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling

av tilbygg, påbygg,

større lagerbygg,

forretnings- og

kontorbygg m.v.

For garasjer, uthus,

For driftsbygninger

i  landbruk gis

50% rabatt

Beskrivelse

Pr. selvstendig boenhet

For hytter (fritidshus)

Byggets bruksareal  0  -  50 m2

Byggets bruksareal 51 -200 m2

Byggets bru ksareal 201  -  400 m2

Byggets bruksareal 401 - 600 m2

Byggets bruksareal over 600 m2

For hver etasje over og under

1. etasje  -  O— 50 m2

For hver etasje over og under

1. etasje-51- 200 m2

For hver etasje over og under

1. etasje  -  201- 400 m2

For hver etasje over og under

1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under

1. etasje -over 600 m2

Ombygging/bruksendring

0- 50 m2

Ombygging/bruksendring

51 -  zoo m2

Ombygging/bruksendring

201 -  400 m2

Ombygging/bruksendring

401 -  600 m2

Ombygging/bruksendring

over 600 m2

Enhet

2prm
2prm

prm2

pr m2

pr m2

2prm

pr m2

pr m2

pr m2

2prm

Zprm

pr fn2

2017

15 000

12 000

3 800

98

76

66

55

1 066

48

38

33

28

1 060

48

38

33

28

2018

15390

12312

3899

101

78

68

56

1094

49

40

34

29

1088

49

39

34

29
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For garasjer, uthus,

naust, kaldlager og

lignende

Saksbehandling for

arbeider etter § 20-1

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning,

fasadeendring, piper

Saksbehandling for

arbeider etter 5; 20—4

Saksbehandling av

rivingstillatelse

Påvisning av

bygningens plassering

— Gebyr betales etter

bebygd areal (BYA)

Søknad om ansvarsrett

Søknad om

rammetillatelse

Ferdigattest

0-70m2

71 — 100 m2

Over 100 m2

for hvert

tilfelle

for hvert

tilfelle

ng inntil 50m2

Bygg inntil 200m2

Bygninger over 200 m2

Bygninger med areal inntil 70 m2

Bygninger med areal inntil 200m2

Bygninger med areal inntil 400 m2

Bygninger med areal over 400 m2

Ny utstikking inntil 70m2

Ny utstikking inntil 200 m2

Ny utstikking inntil 400 m2

Nv utstikki ng over 400 m2

Utstikking av ekstra kompliserte pr. time

bygninger  -  Kan kreves gebyr

etter medgått tid

Beliggenhetskontroll  -

Areal inntil 70 m2

Beliggenhetskontroll -

Areal inntil 200 m2
Beliggenhetskontroll  -

Areal inntil 4oom2
Beliggenhetskontroll -

Areal over 400 m2

Personliggodkjenning

ansvarsrett selvbvgger

Tiltak hvor det ergått mer enn

3 år ettertillatelse er gitt

3 800

7 560

8 670

3 800

1 000

3 800

7 650

2 740

5505

8 240

13 700

1 370

2  750

4 1201

6 8501

920

2 740

5 505

8 240

13 700

2 125

3800

2 165

3899

7757

8895

3899

1026

3899

7849

2811

5648

8454

14056

1406

2822

4227

7028

944

2811

5648

8454

14056

2180

3899

2221
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Tiltak som krever

dispensjon etter

PBL § 19

Endring avtillatelse

—Tilleggsgebyrfor økt

areal eller antall

leiligheter

Registreringssa ker

Tilsyn

Tiltak  i  strid med

plan— og bygningsloven

08
dokumenttilsyn

Dispensasjon uten høring prsøknad

Dispensasjon med høring (andre prsøknad

myndigheter)

4 000

6 000

4104

6156

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30  %  av gebyr

Endring søknad  -  små tiltak og pr søknad

tekniske installasjoner

Endring søknad  - prsøknad

søknadspliktige tiltak

Registrering andre bygg/tiltak

Tilsyn bolig

Tilsyn  bygg (frittliggende >50 m2)

Tilsyn byggeplass

Tilsyn foretak

Oppføring av tiltak som utføres/

er utført  i  strid med

bestemmelsergitt  i  elleri

medhold av PBL, herunder tiltaki

strid med ramme- og/eller

igangsettingstillatelse og

ulovlig igangsetting

Dersom søknad eller melding er (2 x timesats)

ufullstendig, mangelfull eller

inneholderukorrekte

opplysninger, og av den grunn

ikke kan behandles før den er

komplett eller korrigert av

ansvarlig søker- Gebyrfor

tilsynsoppfølging

Dersom en ansvarlig søker sender (3 x timesats)

inn melding om mindre tiltak

etter § 20-4 eller søknad om

enkle tiltak, uten at vilkårene

for mindre/enkle tiltak er oppfylt

— Gebyr for tilsynsoppfølging

Fortilsyn ved tiltak som utføres prtime

i  strid med gitte tillatelser, vilkår

i  tillatelser eller øvrige

bestemmelseri PBL- Gebyr etter

medgått tid

Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring

Gebyr for sakkyndig bistand prtime

betales etter medgåtte utgifter

betales etter medgåtte ut ifter

1085

3 250

895

3 155

1  575

4 735

3 155

3ga nger

byggesaks-

gebyr

1840

2760

920

2760

920

1113

3335

918

3237

1616

4858

3237

3ganger

byggesaks—

gebyr

1888

2832

944

2832

944
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MARMDRVEIEN FAUSKE
POSTBOKS  34

AS

8001 BODØ

FRA:
FAUSKE KOMMUNE
PLAN/UTVIKLING

VARE/OPPDRAG

Returadresse:
Fauske kommune
Postboks  93

8201 FAUSKE

GEBYR FOR BYGGEMELD

Org.nr 972418021MVAMVA
Fakturadato 12.07.2018
Forfallsdato 11.08.2018

Termin :

BIC:SNOWN022 IBAN:N05145550700348

SATS GRUNNLAG BELØP

7849,00 1,00 7849,00
») riving av industribygg — Marmorveien 9 Fauske

Gnr.  103 Bnr.839 og 1039

Ved for sen betaling påløper rente og purreomkostninger etter gjeldende satser.

Dersom De ønsker Avtalegiro,oppgi ref.nr.:

Og ved eFaktura,

Kvittering

oppgi ref.nr.:

Innbetalt tilkonto

(i,)
4555 07 00348

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 124005446

Re  3 knr 7 7 8 68

Tillatelsesnr. 701210/39

Betalt avF

MARMORVEIEN FAUSKE AS

POSTBOKS 34

L8001 BODØ

Belast
konto

Kundeidentifikasjon  (KID)

00077868000000016

Beløp

Kroner

7849

00077868000000016

00077868

Betalerens kontonummer Blankettnummer

6150000926
7.849,00 ,

. F 7
B t  l -

G'RO "$5?” L J
Underskrift ved girering 1 1  .  O 8 .  2 O 1 8

L J
Betalt til_I

FAUSKE KOMMUNE , ØKO . AVD .

POSTBOKS 93

J L 8201 FAUSKE J

Kvittering
tilbake

Øre Tilkonto Blankettnummer

< > <6150000926>
OO 3 45550700348



Varenr.  840.021 -Wittusen  &  Jensen  — www.wi.noGIRO F60-1 Wittusen  &  Jensen 12.16

H

Returadresse:
MARMDRVEIEN FAUSKE  AS Fauske kommune
POSTBOKS  34 Postboks  93

8001 BODØ 8201 FAUSKE

Org.nr : 972418021MVAMVA
Fakturadato :  03.08.2018
Forfallsdato : 02.09.2018

FRA: Termin :

FAUSKE KOMMUNE BIC:SNOWN022 IBAN:N05145550700348

PLAN/UTVIKLING

VARE/OPPDRAG SATS GRUNNLAG BELØP

GEBYR FOR BYGGEMELD 15390,00 39,00 600210,00

(5‘) flerleilighetsbygg Marmorrveien 9 Fauske

Gnr. 103/ 839 og 1039

GEBYR FOR BYGGEMELD 3899,00 5,00 l9495,00

bodrekker

Ved for sen betaling påløper rente og purreomkostninger etter gjeldende satser.

Dersom De ønsker Avtalegiro,oppgi ref.nr.: 00077868000000024

Og ved eFaktura, oppgi ref.nr.: 00077868

Kvittering

Innbetalt tilkonto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

( ) 6150000651

4555 07 00348 619.705,00

Betalingsinformasjon B  t I‘ _ f— —l
GIRO «fs? Ines

Underskrift vedgirering 02 .  O 9  . 2Ol 8
Fakturanr: 124005496 F j

Resknr : 77868

Tillatelsesnr. 701210/39
L J

Betalt av Betalt til
7 F 7

MARMORVEI EN FAUSKE AS FAUSKE KOMMUNE , ØKO . AVD .

POSTBOKS 34 POSTBOKS 93

L8001  BODØ J L 8201 FAUSKE J

Belast Kvittering
konto tilbake

Kundeidentifikasjon  (KID) Kroner Øre Tilkonto Blankettnummer

< > <6150000651>
00077868000000024 619705 00 7 45550700348



Fra: Mari Karadas <mari@nortra.no> 
Sendt: torsdag 13. juni 2019 20:56 
Til: Postmottak 
Emne: Gebyr for byggesaksbehandling Fauske Kommune 
Vedlegg: Faktura 2.pdf; Faktura 3.pdf 
 
Til Fauske Kommune 
Att. Rådmann 
 
Vi viser til vedlagte regninger for byggesaksbehandling fra Fauske kommune og søker herved 
redusert størrelse på gebyret som omhandler byggesøknad. 
Det er tidligere og før betalingsfrist for disse sendt varsel om dette. 
 
Vi redegjøre her vår begrunnelse: 
 
Gebyret er åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn. 
Gebyret skal dekke de kostnadene byggesak har hatt med behandling saken. Det er opplagt at 
kommune i dette tilfellet ikke har hatt kostnader på 627.554,-  i så fall vil vi gjerne ha disse 
spesifisert. 
Byggesaken ble raskt og effektivt behandlet av dere. 
Det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt 
fullmakt, av eget tiltak, fastsette et passende gebyr. 
Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
 
Vi krever derfor gebyret redusert til det som kan anses som normalt for denne byggesaken. I 
utgangspunktet er ikke denne byggesaken mer omfattende enn å behandle to hus, som det i dette 
tilfellet egentlig dreier seg om. 
Vi foreslår derfor at gebyret reduseres til det beløp som vi måtte betale i Steigen kommune (for ett 
bygg var dette ca 75.000,-) og det blir således 150.000,- som vi mener er riktig sum for dette 
prosjektet og omfang byggesak har hatt med å behandle byggesaken. 
 
Hører fra dere.  
Takk.  
 
Med vennlig hilsen/ Best regards  
 
Mari Salum Karadas 
CFO 

 
Tel: +47 99 01 05 06 
Marmorveien Fauske AS 
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