
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 22.11.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
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: 
Orintering fra rådmannen. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 8/2019 
Sak nr. Sakstittel  
092/19 Godkjenning av møtebok  
093/19 Delegerte saker i perioden  
094/19 Referatsaker i perioden  
095/19 Betalingsregulativ 2020  
096/19 Detaljregulering for Leivset - Saltbakken  
097/19 Mindre endring av reguleringsplan Møllnveien  
098/19 Forslag til detaljregulering for Furnes vest  
099/19 105/13 - 105/16 - 105/37 - Inger Fiva Grimstad - Deling  / 

justering av grunnareal 
 

100/19 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom til ISE Fjernvarme 

 

101/19 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva  
102/19 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk 

av snøskuter i Fauske kommune 
 

103/19 Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS - Dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med 
gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - 
snøskuter - 2020 

 

104/19 Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring med 
snøskuter i forbindelse med staking/vedlikeholdsoppdrag for 
Fauske kommune 

 

 
 
 
Fauske, 14.11.19 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15624     
 Arkiv sakID.: 19/2698 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
15.10.2019 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 15.10.2019 1423784 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 15.10.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2019 Til kl. 13:20 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ketil Hugaas 
Liss-Ane Simonsen 
Marlen Rendall Berg 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Folkevalgtopplæring v/advokat Thomas Benson 
· Sak 91/19 behandles som første sak. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Fra neste møte starter vi kl. 09.30. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Skysselvika næringsområde v/enhetsleder plan/utvikling 
Grusuttak til 31.12.19. Bergmesteren avgjør utvidelse i tidsperiode. Beboerne er 
kritisk. 

· Kommunale bygg i Sulitjelma v/kommunalsjef 
Utfordringer på 70 - 100 millioner 
Sikring - Potensielle dødsfeller 

 

 
 
 



Side 2 
 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.10.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
085/19 Delegerte saker i perioden  

086/19 Revidering handlingsplan klima og energi  

087/19 62/2 - Dag Inge Kosmo - Deling og justering av 
grunneiendom 

 

088/19 Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om forlengelse av 
dispensasjon for motorisert ferdsel i utmak. 

 

089/19 Tormod Kristiansen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

090/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

091/19 Kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma  

 
 
  



Side 4 
 

085/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 085/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
086/19: Revidering handlingsplan klima og energi 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan energi- og klima 2019-
2022 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 086/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan energi- og klima 2019-
2022 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 

 
 
 
087/19: 62/2 - Dag Inge Kosmo - Deling og justering av grunneiendom 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
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. 
 



Side 5 
 

 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 087/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
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. 
 
 



Side 6 
 

 
 
 
 
088/19: Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om forlengelse av dispensasjon for motorisert 
ferdsel i utmak. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
forlenges dispensasjon gitt i sak 18/108 i Plan- og utviklingsutvalget fra 15.10. til 
31.12.2019. 
 
Vilkår som ble satt i sak 18/108 gjelder også i forlengelsesperioden.         
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 088/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
forlenges dispensasjon gitt i sak 18/108 i Plan- og utviklingsutvalget fra 15.10. til 
31.12.2019. 
 
Vilkår som ble satt i sak 18/108 gjelder også i forlengelsesperioden. 

 
 



Side 7 
 

 
089/19: Tormod Kristiansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6  innvilges dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur Balvassveien til 
Kristiansens hytte som ligger i underkant av 500 m fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 15.10.2019 til 01.09.2020.  Det settes følgende 
vilkår: 
 

1. Transporten skal skje på frossen mark 
2. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
3. Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 
4. Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 
5. Festere av gnr 119, bnr 1 fnr. 70.120 og 170 må godkjenne traseen.  Dette må 

søker selv innhente 

  
6. All boring skal skje på egen tomt 
7. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

kostnader det medfører å utbedre skadene. 
8. Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av transporten er Fauske 

kommune og grunneier uvedkommende  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 089/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6  innvilges dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur Balvassveien til 
Kristiansens hytte som ligger i underkant av 500 m fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 15.10.2019 til 01.09.2020.  Det settes følgende 
vilkår: 
 

1. Transporten skal skje på frossen mark 
2. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
3. Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 
4. Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 
5. Festere av gnr 119, bnr 1 fnr. 70.120 og 170 må godkjenne traseen.  Dette må 

søker selv innhente 

  
6. All boring skal skje på egen tomt 
7. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

kostnader det medfører å utbedre skadene. 
8. Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av transporten er Fauske 

kommune og grunneier uvedkommende. 

 



Side 8 
 

 
 
090/19: Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
 
 
091/19: Kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle 
kulturminner i Sulitjelma. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Orientering ved Geir Davidsen, seksjonsleder Kulturminner i Nordland, Silje Helland Økland, 
kulturminnerådgiver og Morten Selnes, oppdragleder Norconsult. 
 
Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Rådmannens forslag fra innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret 
kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16898     
 Arkiv sakID.: 19/2698 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
093/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
217/19, 103/1153 - Frode Sørensen -  Innvilget søknad om riving av gammel pipe og oppføring 
av ny - Hauanveien 18, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f) innvilges søknad om riving av gammel og oppføring 
av ny pipe i Hauanveien 18, gnr. 103 bnr. 1153 Fauske som omsøkt. 
 

Rivingsavfall skal leveres godkjent avfallsmottak. Når ny pipe er montert må kommunens brann-
/feievesen varsles for eventuell kontroll. 

 

Frode Sørensen innvilges ansvarsrett som selvbygger for tiltaket. 

 
218/19, 103/227 - Jørg Anders Myrvang - Innvilget søknad om tilbygg av leilighet til enebolig 
50m2 -BRA - bygningsnr. 188875327 - Skogveien 4, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tilbygg av leilighet til 
eksisterende enebolig i Skogveien 4, gnr. 103 bnr. 227, Fauske som omsøkt. 

 

Jørg Anders Myrvang innvilges ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket. 

 

Kommunen minner på at det stilles krav til at det avsettes ett – 1 – stykk parkeringsplass på 18m2 
–BYA for den nye boenheten tiltaket medfører i henhold til kommuneplanens arealdel § 1.15.2.1 
Tabell 1. 
 

 



203/19, 119/590 - Sara Tveraabak Kristensen - Innvilget søknad om oppføring av fritidsbolig 
96m2 -BRA - Kong Oscar-veien 19F, Sulitjelma 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
hytte i Kong Oscar-veien 19F, Sulitjelma gnr. 119 bnr. 590 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar: Grunn og Betong Bodø AS, Haneseth VVS Salten AS, 
Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS og Saltdalshytta Entreprenør AS. 

 

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

 
204/19, 119/591 - Magne Johan Risvik og Randi Røhme Risvik - Innvilget søknad om tillatelse 
oppføring av fritidsbolig 102m2 -BRA - Kong Oscar-veien 12, Sulitjelma 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
hytte i Kong Oscar-veien 12, Sulitjelma gnr. 119 bnr. 591 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar: Grunn og Betong Bodø AS, Haneseth VVS Salten AS, 
Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS og Saltdalshytta Entreprenør AS. 

 

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

 
205/19, 119/592 - Aino Olaisen og Odd Strøm - Innvilget søknad om tillatelse oppføring av 
fritidsbolig 125m2 -BRA, Kong Oscar-veien 2, Sulitjelma 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
hytte i Kong Oscar-veien 2, Sulitjelma gnr. 119 bnr. 592 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar: Grunn og Betong Bodø AS, Haneseth VVS Salten AS, 
Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS og Saltdalshytta Entreprenør AS. 

 

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

 
221/19, 53/1 Børge Stokland - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 



Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovens § 9 og delegasjon innvilges 
omdisponering av 0,9 daa for etablering av boligtomt. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovenlovens § 12 og delegasjon innvilges 
fradeling av omsøkte tomt på inntil 1,5 dekar for eksisterende bolighus fra g.nr. 53 b.nr. 1 i Fauske 
kommune. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt på 
inntil 1,5 dekar for eksisterende bolighus. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på inntil 1,5 dekar for eksisterende bolighus fra g.nr. 53 b.nr.1 i Fauske 
kommune 

 
 



 
223/19, 65/6 - Inge Adolfsen/Børge Imingen/Ruben Imingen - Deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 2 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 1 daa 
til hver av tre parseller med avmerkede tomtegrenser i reguleringsplan for parsellene nr. H6, H7 
og H8 fra g.nr. 65 b.nr. 6 i Fauske kommune. 

                
 

 
220/19, 85/60  - Odd Nordal  - innvilget søknad om tillatelse til fasadeendring og bruksendring 
av sokkeletasje til leilighet BRA 92 m2 - Moen 67, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c) og d) innvilges søknad om tillatelse til 
fasadeendring og bruksendring av sokkeletasje til leilighet i Moen 67, Fauske gnr.85 bnr.60 som 
omsøkt. 

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Odd Nordal godkjennes, jfr. SAK10 § 6-8. 

 

Firma Haneseth VVS Salten AS har erklært ansvarsrett. 
 

 
206/19, 86/2,9,17 - Stian Andre`Arntzen og Stine - Alice Kristiansen - Søknad om konsesjon 
ved erverv av fast eiendom 



 
 
 

 
222/19, 91/2 - SKS Produksjon AS - Søknad deling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 12 og delegasjon innvilges 
fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar for utvidelse av garasjeanlegg 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt på 
inntil 1 dekar for utvidelse av garasjeanlegg. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon innvilges dispensasjon fra 
kommunedelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar for utvidelse av 
garasjeanlegg fra g.nr. 91 b.nr.2 i Fauske kommune 

 

 

 
213/19, Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - A-sak 23/2019 - ny løfteinnredning. Gnr. 
57 bnr. 5, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 innvilges søknad om endring av løfteinnredning som 
vist på vedlagte tegning E-2. 



 

TKS Heis AS, Nærbø samt Søkertorget AS har erklært ansvarsrett i saken. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16899     
 Arkiv sakID.: 19/2698 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
094/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Leiekjøring med snøskuter – sesongen 2018/19 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FAUSKE KOMMUNE  
ENHET PLAN/UTVIKLING 

 

 
NOTAT MED OPPFØLGING 

 
 

  
 
 
 
JournalpostID: 19/15862  Dato: 28.10.2019 
    
 
 
Leiekjøring med snøskuter – sesongen 2018/19  
 

I PLUT-sak 120/17 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt.    
 
Løyvene ble fordelt slik: 
Sulitjelma Turistsenter     8 løyver  Sulitjelma 
Erland Lundli      1 løyve  Klungset 
 
For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble  
tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering for 
sesongen 2018/19 var satt til 20. mai 2019. 
  
 
Oversikt over innkommet rapportering: 

NAVN RAPPORT ANNONSERING ANTALL  
TURER 

ANTALL  
KJØRTE KM 

ANTALL 
TURER  
PR LØYVE 

ANTALL 
KJØRTE KM  
PR LØYVE 

Sulitjelma 
Turistsenter 
8 løyver 

Ja Ikke oppgitt 134 2307 
 

17 288 

Erland Lundli 
1 løyve 

Ja 
 

Ja 65 400,5 65 400,5 
 

 
Årets rapportering fra Sulitjelma Turistsenter viser at antall turer er gått ned fra 204 til 134.  Dette er en 
betydelig nedgang med 70 turer.  Kjørte km har også gått ned fra 2744 i fjor til 2307 i år, dvs med 437 
km. Rapportering viser også at antall turer pr løyve er gått ned, fra 25,5  turer til 17 turer. Konklusjonen 
er at aktiviteten på leiekjøring med snøskuter i Sulitjelmafjellet området har gått ned. 
 
I Klungsetmarka er aktiviteten på ca samme nivå som i fjor når det gjelder turer, men antall kjørte km er 
flere. I fjor ble det kjørt 355 km og 70 turer, mens i årets sesong er det kjørt 400,5 km og 65 turer.  

 
 
 
 
 
Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
 
 



 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15632     
 Arkiv sakID.: 19/2700 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/19 Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019 
026/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019 
095/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 
 Formannskap  
 Kommunestyre  

 
 
Betalingsregulativ 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
12.11.2019 Betalingsregulativ 2020 1426231 

06.11.2019 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2020 (2019_11_05) 1425731 

12.11.2019 IRIS Salten IKS - Gebyrregulativ 2020 1426277 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2020 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 3,1 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
VVA-gebyr 
Budsjettnotat fra EnviDan Momentum ligger ved, og beskriver hva som ligger til grunn for hvilke 
gebyrsatser for vann, avløp og slam som vil gjelde for 2020, samt prognoser fram mot 2023. Disse 
beregningene gjort i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost.  
 
Som det framkommer i tabellen så økes gebyr for vann og avløp med 10 %. Slamgebyret får en foreslått 
økning på 13 %. Dette skyldes at kommunen har inngått ny fire - årlig rammeavtale for slamtømming 
som viser til en prisøkning på kr. 435 000,- per år. 
 
Notatet fra EnviDan Momentum inneholder også plansaksbehandling. 
 
 
Betalingssatser pleie/omsorg 
Det er lagt inn flere intervaller på nettoinntekt I forhold til timesats hjemmetjenester. På timesats fra 3 
G er det økt med mer enn 3,1 %. 
 
 
Byggesak og oppmåling 
På byggesak er selve byggesaksgebyrene det samme som tidligere, men det forekommer noen små 



endringer i nedre del av gebyroppsettet. På oppmåling er gebyrene det samme som i 2019. Byggesak og 
oppmåling skal drifte iht selvkost, de økningene som ble gjort i 2019 er så store at rådmannen har valgt 
å la være å øke disse. 
 
 
Betalingssatser SFO 
Det blir nok vedtatt redusert foreldrebetaling for barn i 1. og 2.trinn på SFO fra høsten 2020. Det er 
tydelige føringer på dette i den siste stortingsmeldingen som er kommet. Rådmannen vil tilbake til hva 
det vil utgjøre for Fauske kommune sin del. Pr nå har vi ikke noe oversikt over inntekten til foresatte, og 
vet ikke hvem som vil komme inn under nye regler.  
 
 
Betalingssatser enhet kultur 
På idrettshall – Grunnskole er summen satt til kr. 0,-. Det unngås kryssfakturering innen samme 
samhandlingsområder. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 

 

 

  

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 

spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 690 714

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 690 714

Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 134 138

Fra kommunen pr døgn 2600 2700

Utenfor kommune pr døgn 7700 7950

Teletunet Voksne pr måned 768 790

Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 104 107

Gymnastikksaler Trening pr time 103 107

Idrettshall Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 1/1

Trening samt brukere pr. time

andre kommuner 1/3

Trening samt brukere pr time

andre kommuner 2/3

Videregående skole - pr time

undervisning 1/3 - leien

reguleres fra skolestart

Arrangementer pr døgn 5720 5900

Grunnskolene Årsbasis 366850 0

Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 81 84

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 167 172

Squashhall pr time 85 88

Treningssal (Karate) pr time

Fauske kino

253

118

212

246

114

206
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Fauskebadet Billettpris voksne 103 107

Billettpris barn 37 38

Billettpris studenter 76 78

Billettpris familie 216 223

Billettpris honnør 87 90

Billettpris kulturkortet 76 78

Klippekort voksne 12 klipp 989 1020

Klippekort barn 12 klipp 433 446

Klippekort studenter 12 klipp 745 768

Klippekort honnør 12 klipp 800 825

Grupper over 10 personer voksne pr pers 76 78

Grupper over 10 personer student pr pers 76 78

Grupper over 10 personer barn pr pers 32 33

Årskort voksne 2890 2980

Årskort barn 1055 1088

Årskort studenter 1904 1963

Årskort honnør 2204 2272

Årskort familie 1+1 3887 4008

Årskort familie  2+2 6660 6866

Halvårskort voksne 1924 1984

Halvårskort barn 792 817

Halvårskort studenter 1268 1307

Halvårskort honnør 1493 1539

Halvårskort familie 1+1 2553 2632

Halvårskort familie 2+2 4350 4485

Leie av terapibasseng pr gang 706 728

Leie av svømmebasseng pr gang 706 728

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

25 m. basseng u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Terapibassenget u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Begge bassengene u/badevakt

Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 270 278

Svømmeskole (kommersielt) pr time

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 55 57

Barn pr. gang 27 28

Studenter pr. gang 27 28

Klippekort, voksne 12 klipp 400 412

Klippekort, barn 12 klipp 179 185

Klippekort, studenter 12 klipp 179 185

Årskort, voksne 1604 1653

Årskort, barn 595 613

Halvårskort, voksne 1039 1071

Halvårskort, barn 427 440

485

253

470

246
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Kunstgressbaner Trening kunstgressbaner voksne pr time 389 401 

  Seniorkamper kunstgress pr kamp 646 666 

  Ved tureringer og lignende 

        avtales pris med enhet kultur 

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1398 1890 

    vår 1730 1530 

  Salg av tjenester til skoler/ pr time 

      barnehager   

  Salg av tjenester til pr. time + evt 

375 415   organisasjoner - voksne kvelds-/helge/ 

    høytidstillegg 

  Salg av tjenester til pr. time + evt 

237 255   organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/ 

    høytidstillegg 

  Instrumentleie - fioliner pr. semester 308 308 

  Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 205 205 

  Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang 
82 90 

  to ganger   

  Leie av tegnesalen (Ny) pr. gang/døgn 
minimum 300 350 

  

  Leie av annet utstyr (el-piano, 
forsterkere osv.) (Ny) 

pr. gang pr. 
enhet 
(korttidsleie) 

200 250   

  

  Spilleoppdrag m/elever (Ny) pr. gang, 
minimum + 
evt. kvelds-
/helge-
/høytidstillegg 

500 600 

  

  

  

  

  

Spilleoppdrag lærere (Ny) pr. gang, 
minimum + 
evt. kvelds-

/helge-
/høytidstillegg 

750 850 
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2. Leiesatser for skolebygg 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Skolebygg Klasserom pr dag 190 196

Klasserom natt/overnatting pr natt 80 82

Spesialrom, musikkrom, pr dag

skolekjøkken, filmrom m.m.

Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1165 1201

Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2325 2397

289280
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3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. 

med hjemmel i matrikkelloven 

 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Oppretting av Punktfeste 10156 10156

matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2 14469 14469

Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m2 24024 24024

festegrunn Areal fra 2501 m2 -

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for teig 2 når opppmåling 

 skjer sammen med hoved-

eiendommen

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 14510 14510

matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m2 24024 24024

eksisterende Areal fra 2501 m2 -

umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller

avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:

av oppmålingsgebyret

Ferdig innkalt forretning: 50% av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning: 75% av oppmålingsgebyret

Oppmålingsforretningen er matrikkelført: 100% av oppmålingsgebyret

1952

6825

1256

3617

1802

1953

6826

1257

3618

1803

36183617
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Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 3126 3126

matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 5023 5023

Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 8668 8668

på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 19629 19629

Areal fra 1501 m2 - pr eierseksjon

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 19014 19014

matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 

Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 

(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time

matrikkelenhet - 

Registerering av Tillegg for oppretting av 

jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m2 10156 10156

Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 14510 14510

festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time

jordsameie faktureres etter medgått tid

Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m3 4354 4354

anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 7248 7248

Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m2 17404 17404

Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 23833 23833

festegrunn og Arealoverføring pr. nytt

jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m3 7248 7248

anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 11603 11603

Volumoverføring pr. nytt

påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 2170 2170

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen tidligere er grensepunkter

koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter

NTH, NGO eller nyere faktureres etter medgått tid

koordinatsystemer

1803

3618

1803

3618

1803

724

1257

3618

1257

1803

1257

1802

3617

1802

3617

1802

723

1256

3617

1256

1802

1256

pr time

12571256
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Klarlegging av For inntil 2 punkter 8695 8695

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen ikke grensepunkter

tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time

koordinatbestemt ved faktureres etter medgått tid

NTH, NGO eller nyere

koordinatsystemer

Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter

eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller

100 m grenselengde

Alternativt kan gebyr pr time

fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 3781 3781

festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time

102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid

Opplysningsvesenets

fond

Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning

oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 

utført av Statens grunneiendommer

vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning

fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning

grunneiendommer eller flere

Arbeid som ikke kan beregnes pr time

fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider

matrikkelbrev * Matrikkelbrev over 10 sider

Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser

for matrikkelføring opprettholdes gebyret

av saken

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

2895

1257

1892

956

1256

1257

4273

2894

1256

8552

12831

8553

12832

1256

1891

956

1256

1256

4272

1257
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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 Beskrivelse Enhet 2019 2020

Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 18468 18468

av rene boligbygg For hytter (fritidshus) 14774 14774

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 4679 4679

av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 121 121

større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 94 94

forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m2 pr m2 82 82

kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 67 67

For hver etasje over og under

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2

i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring

0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

51 - 200 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

201 - 400 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

over 600 m2

1346

1314

59

48

41

35

61

48

42

36

1313

59

48

41

35

1306

59

47

41

35
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For garasjer, uthus, 0 - 70 m2 4679 4679

naust, kaldlager og 71 - 100 m2 9308 9308

lignende Over 100 m2 10674 10674

Utslippssøknad Avløp, 

oljeutskiller mm Ny 

anlegg

4679 4679

Rehabilitering av avløp, 

oljeutskillere
2616 2616

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-1 tilfelle

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning, 

fasadeendring, piper ol

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-4 tilfelle

Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1231 1269

rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 4679 4824

Bygninger over 200 m2 9419 9711

Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 3373 3478

bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m2 6778 6988

 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 10145 10459

bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m2 16867 17390

Ny utstikking inntil 70 m2 1687 1739

Ny utstikking inntil 200 m2 3386 3491

Ny utstikking inntil 400 m2 5072 5229

Ny utstikking over 400 m2 8434 8695

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 400 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning

ansvarsrett selvbygger

Søknad om

rammetillatelse

Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn

3 år etter tillatelse er gitt

2697

2697

4824

1070

3478

6988

10459

17390

4824

2748

6778

10145

2616

4679

1038

3373

16867

2616

4679

2665
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Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 4925 5078

dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad

PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr

Endring av tillatelse

Tilsyn Tilsyn bolig 3884 4004

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1939 1999

Tilsyn byggeplass 5830 6011

Tilsyn foretak 3884 4004

Tiltak i strid med Oppføring av tiltak som utføres/

plan- og bygningsloven er utført i strid med 

og bestemmelser gitt i eller i 

dokumenttilsyn medhold av PBL, herunder tiltak i

strid med ramme- og/eller

igangsettingstillatelse og 

ulovlig igangsetting

Dersom søknad eller melding er (2 x timesats)

ufullstendig, mangelfull eller

inneholder ukorrekte 

opplysninger, og av den grunn

ikke kan behandles før den er

komplett eller korrigert av

ansvarlig søker - Gebyr for

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

For tilsyn ved tiltak som utføres pr time

i strid med gitte tillatelser, vilkår

i tillatelser eller øvrige

bestemmelser i PBL - Gebyr etter

medgått tid

Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring 3257 3358

Gebyr for sakkyndig bistand pr time

betales etter medgåtte utgifter

pr søknad

2141

3212

1070

1070

7616

2697

1038

2616

2077

3115

1038

7387
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 

 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 

reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 

endringer og sertifisering miljøfyrtårn 

 

Område 
Beskrivelse Enhet 2019 2020 

Behandling av mindre     

10920 11259 vesentlige     

reguleringsendringer     

Behandling av      
6300 6495 

dispensasjonssøknader     

Behandling av For enkel plan   46200 47632 

reguleringsplaner Sammesatt plan   59400 61241 

  For krevende plan   79200 81655 

Sertifisering 
miljøfyrtårn     

5000 5155 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 3008 3101

PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 4508 4648
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7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker 

og delingssaker etter jordloven 

 

 

 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for 

skogsveier 

 

 

 

9. Gebyr for gravemeldinger 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Behandling av søknader

om delingssamtykke

etter jordloven

Behandling av søknader

om konsesjon

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

2000

5000

2000

5000

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Skogsveier Utarbeiding av plan 11635 11996

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Arbeidsvarsling

pr 

gravetillatelse

/ tiltak

650                 670                 

pr 

gravetillatelse

/ tiltak

1 550             1 598             

Søknadspliktig arbeid 

Gebyr for behandling av 

gravemelding
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10. Seksjonering 

 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

1 til 4 seksjoner 1 til 4 4000

Tillegg for hver seksjon over 4 pr enhet 150

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150

Oppheving av 

seksjonering
1500

Reseksjonering

3450
Gebyr for behandling 

av seksjonering  

Nybygg

Seksjonering av 

eksisterende bygg

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4300 4500

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4300 4500

Strøm pr sesong 1400 1500

Torgplass uten strøm pr dag 200 250

Torgplass med strøm pr dag 250 280

Torghandlere som 

benytter torgplass fast 

2 ganger pr uke eller 

mer, betaler pr gang

pr gang 200

Leie av kommunalt 

areal (ikke torgareal) til 

begrenset anlegg og 

lagringsperiode

Pr m2 x mnd 3
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12. Parkeringssatser 

 

 

 

13. Kaileie Finneid kai 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Parkering helårskort Definerte og udefinerte P plasser År 7600 7600

Bobilparkering Ved Rema pr døgn 190 196

Flytebrygge - leie pr døgn 150 150

22

32

22

Parkering 

Samfunnshus/Helland
Dag før kl 1000 pr døgn 32

Parkeringsgebyr 

sentrum pr time 22

Parkering 

Samfunnshus/Helland
Dag etter 0900 pr time 22

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Tonnasje over kai

Bulk eller stykkgods
5 11

Kaileie uten strøm pr døgn 200

300

Kaivederlag for fartøy under 15 

meter
pr døgn 105

Kaivederlag for fartøy under 15 - 

30 meter

Kaivederlag for fartøy fra 30 

meter og oppover

Kaileie med strøm

Finneid kai

pr døgn

Pr tonn

pr døgn 210

pr døgn 330
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14. Skanning/ kopiering/ utskrift 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 203 209

 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva 492

(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 

bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt for reguleringsplan

Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 160 165

A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 61 63

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 246 254

utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 98 101

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 523 539

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 185 191

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 677 698

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 308 318

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 154 159

i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 31 32

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 154 159

Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 74 76

utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 338 348

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 124 128

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 462 476

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 185 191

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 37 38

(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 61 63

A1 pr. stk. inkl. mva 92 95

A0 pr. stk. inkl. mva 154 159

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 25 26

A3 pr. stk. inkl. mva 49 51

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 31 32

(I tillegg frakt etter 63 cm  pr. stk. inkl. mva 37 38

Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 49 51

103cm pr. stk. inkl. mva 74 76

318

1016

1016

308

985

985
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15. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 

storkjøkken 

 

 

 

 

16. Feieavgift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 87 90

hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 79 81

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 300 290

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 168 162
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17. Vann-, avløp- og slamgebyr 

 

 

 

18. Husholdningsgebyr 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet

Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Tilknytningsgebyr Engangsgebyr pr. bygg 4873,9 4114,49 11235,49

Årsgebyrer

Abonnementsgebyr bolig/ 

fritidshus
pr. boenhet 612,80 491,51 1380,38 674,08 540,66 1518,43

Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksjon 612,80 491,51 1380,38 674,08 540,66 1518,43

Forbruksgebyr etter areal kr/m2 24,64 18,28 53,65 27,10 20,11 59,01

Forbruksgebyr etter måler kr/m3 18,47 13,72 40,23 20,32 15,09 44,27

Årsleie for vannmåler 3/4" 191,43 210,58

1 " 262,74 289,01

1 1/2 " 500,47 550,52

2" 915,51 1007,06

Slam Slamavgift bolig,

tømming hvert år

Slamavgift bolig,

tømming hvert 2. år

Slamavgift hytter

tømming hvert 4. år

2019

Plombering og åpning av 

innvendig stoppekran

pr. oppmøte
965

425,88 532,36

1701,94 2127,42

850,71 1063,38 961,30 1201,63

481,24 601,56

2020

1923,19 2403,99

5361,29 4525,94 12359,04

1061,5

Område Beskrivelse Enhet

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 57 2103 2629 2282 2852

80 liter pr dunk 57 2103 2629 541 169 59 2282 2852 627 183

130 liter pr dunk 57 2354 2943 607 209 59 2555 3193 703 227

190 liter pr dunk 57 2653 3317 684 265 59 2879 3599 792 288

240 liter pr dunk 57 2902 3627 748 270 59 3148 3935 866 293

350 liter pr dunk 57 3454 4318 1117 412 59 3748 4685 1031 447

500 liter pr dunk 57 5757 7196 1483 575 59 6246 7808 1718 624

Kommunalt miljøgebyr kr. 59,00

Øvrige priser ligger som vedlegg til sak betalingsregulativ 2020

2019 2020

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva
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19. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 5000 5155

Sagatun Beboer pr mnd 5000 5155

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2685 2768

Tørrmat pr mnd 1514 1561

Trygghetsalarm Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 944 973

Utgiftstak 2 - 4 G pr år 14016

Utgiftstak over 4 G pr år 22272

Månedsabonnement inntil 2 G pr mnd

(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) 

Månedsabbonement 2 - 3 G pr mnd 1240

Månedsabonnement 2 - 4 G pr mnd 1200

Månedsabbonement 3 - 4 G pr mnd 2000

Månedsabonnement over 4 G pr mnd 1856

Månedsabbonement 4 - 5 G pr mnd 2760

Månedsabbonement over 5 G pr mnd 3200

Timesats 2 - 4 G pr time 150

Timesats 2-3G pr time 155

Timesats 3 - 4 G pr time 250

Timesats over 4 G pr time 232

Timesats 4 - 5 G pr.time 345

Timesats over 5 G pr time 400

Korttidsopphold

Egenandel dagsentertilbud

1 gang pr mnd

Egenandel dagsentertilbud

fra 2 ganger til 3 ganger

Miljø/aktivitetstjensten

242235

Statens 

satser

Egenandel dagsentertilbud fra 4 

ganger
400 412

Hjemmetjenester 

(Grunnbeløp pr 

01.05.2019 - kr 99858)

Statens 

satser

122

Statens 

satser

Statens 

satser

Statens 

satser

Utgiftstak inntil 2 G
pr år Statens 

satser

118

Statens 

satser

Døgnsats Statens 

satser

Dagopphold
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20. Betalingssatser for kommunale 

barnehager gjeldende fra 01.01.2020 

 

 

 

21. Voksenopplæring 

 

NB! Gjelder fra 01.01.2020

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Satser kommunale Helplass 100 % 3040 3135

barnehager Halv plass 50 % 1520 1567

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time

pr dag

Enkeltdager pr dag 229 235

Matpenger pr dag 26 27

4645

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.-

(EØS/arbeidsinnvandrere) time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.-

rett time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Statsborgerprøve 700 720

Norskprøve muntlig 650 670

Norskprøve skriftlig

(hel prøve)

Delprøve norsk skriftlig 325 335

Voksenopplæring

57

57

670

Samfunnskunnskapsprøve for 

betalende elever
650 670

55

55

650
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22. Betalingssatser for SFO  

 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

SFO Sats 1: Opphold 0-15 t/u 1468

Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover 2168

Matpenger Sats 1 125

Sats 2 160

Leksehjelp i SFO-tiden Sats 1 125

Sats 2 125

Sommer SFO 2019 Pr. dag 158

Pr. uke 658

Pr. 4 uker 2240

Matpenger sommer SFO Pr. dag 15

Nye betalingssatser fra 01.01.2020

Område Beskrivelse Enhet 01.01.2020 01.08.2020

Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke pr mnd 830 859                 

Sats 2: Fra 7-14 timer pr skoleuke pr mnd 1600 1 656             

Sats 3: Fra 14 -> timer pr skoleuke pr mnd 2220 2 298             

Sats 4: Hel dag, skolefrie dager pr dag 218 226                 

Sats 5: Sammenhengende uke, 

skolefrie dager
pr uke 890 921                 

Sats 1 utgjør (inkludert i sats 1) pr mnd 70 72

Sats 2 utgjør (inkludert i sats 2) pr mnd 130 135

Sats 3 utgjør (inkludert i sats 3) pr mnd 170 176

Sats 4 utgjør (inkludert i sats 4) pr dag 18 19

Sats 5 utgjør (inkludert i sats 5) pr uke 90 93

Leksehjelp i SFO tid pr mnd -125 -129

SFO

Matpenger 

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 

gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast 

gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. 

Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. 



2020 2021 2022 2023

10,0 % 3,5 % 5,0 % -0,0 %
10,0 % 3,5 % 8,5 % 2,2 %
10,0 % 3,5 % 6,5 % 1,0 %

Fauske kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes 
for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 
Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Fauske kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med 
selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 3. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig 
etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for 
ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er 
budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte 
prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester 
(H-3/14, KMD, februar 2014).
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 
brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det 
kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10 %, hvor vann øker mest med 10 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet 
gebyr med kr 3 237, fra kr 8 308 i 2018 til kr 11 545 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 %. 
Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling for vann og avløp

Endring i årsgebyr fra året før

Vann
Avløp

Samlet endring

4 593
5 384

5 924 6 133 6 440 6 439

3 715

4 044

4 449
4 604

4 995 5 106

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Årsgebyr inkl. mva.

Avløp

Vann



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

745 766 871 903 948 949 949
19,24 23,09 25,26 26,15 27,46 27,45 27,45
4 593 5 384 5 924 6 133 6 440 6 439 6 439

17 % 10 % 4 % 5 % 0 % 0 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 962 5 566 5 934 6 171 6 418 6 674 6 941
4 418 3 119 3 197 3 277 3 359 3 443 3 529
1 619 2 793 2 863 2 934 3 008 3 083 3 160

313 326 335 343 352 360 369
0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 12 312 11 805 12 328 12 725 13 136 13 561 14 000
3 472 3 272 3 151 3 330 3 607 4 003 4 154
7 161 7 356 7 663 7 990 8 360 8 857 9 142

624 649 675 702 730 759 790
-2 029 -1 500 -1 522 -1 551 -1 586 -1 624 -1 663

Gebyrgrunnlag 21 541 21 582 22 296 23 195 24 246 25 556 26 422
18 436 21 927 24 065 24 989 26 333 26 418 26 506

Selvkostresultat -3 105 345 1 769 1 794 2 086 862 84
86 % 102 % 108 % 108 % 109 % 103 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -3 415 -6 637 -6 434 -4 776 -3 059 -1 013 -163
-3 105 345 1 769 1 794 2 086 862 84

-118 -142 -112 -77 -40 -12 -3
Selvkostfond 31.12 -6 637 -6 434 -4 776 -3 059 -1 013 -163 -81

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostgrad i %

Gebyrsatser, Vann 
(inkl. mva.)

Årsgebyret for vann i Fauske kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 
Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr  871 og forbruksgebyret lik 25,26 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 5 924 for en 
normalabonnent med årlig vannforbruk lik 200 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 
variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Øvrige inntekter

12*** Varer og tjenester

Vann - 2018 til 2024
Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Selvkostoppstilling Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Fauske kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Årlig endring
Årsgebyr inklusiv mva. ved 200 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 7 %. Kapitalkostnadene 
utgjør 45 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,5 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. 
Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

5 962 5 566 5 934 6 171 6 418 6 674 6 941

6 350 6 239 6 395 6 554 6 718 6 886 7 058

10 634 10 628
10 814

11 319
11 966

12 860
13 296

624 649
675

702
730

759
790

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

598 614 626 649 703 719 770
15,59 17,15 19,11 19,78 21,46 21,94 23,51
3 715 4 044 4 449 4 604 4 995 5 106 5 473

9 % 10 % 3 % 8 % 2 % 7 %

Selvkostoppstilling Avløp
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 811 4 973 5 172 5 379 5 594 5 818 6 051
2 389 1 683 1 725 1 768 1 813 1 858 1 904

666 1 282 1 314 1 347 1 381 1 415 1 450
5 10 11 11 11 11 12
0 -250 -256 -263 -269 -276 -283

Direkte driftsutgifter 7 872 7 699 7 966 8 242 8 529 8 826 9 134
1 620 1 539 1 852 2 631 2 997 2 976 2 919
3 365 3 417 3 470 5 157 6 944 7 007 7 059

558 581 604 628 653 679 706
-1 468 -1 865 -1 911 -1 959 -2 008 -2 058 -2 110

Gebyrgrunnlag 11 947 11 371 11 980 14 699 17 115 17 430 17 709
11 736 12 960 14 231 14 767 16 064 16 469 17 699

Selvkostresultat -211 1 590 2 251 68 -1 051 -961 -10
98 % 114 % 119 % 100 % 94 % 94 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -1 700 -1 954 -389 1 876 1 983 961 10
-211 1 590 2 251 68 -1 051 -961 -10
-43 -25 15 38 29 10 0

Selvkostfond 31.12 -1 954 -389 1 876 1 983 961 10 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gebyrsatser, Avløp 
(inkl. mva.)

Årsgebyret for avløp i Fauske kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 
foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr  626 og forbruksgebyret  til 19,11 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 4 449 for en 
normalabonnent med årlig vannforbruk lik 200 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 
variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Fauske kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Selvkostgrad i %

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

12*** Varer og tjenester

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Indirekte kostnader (drift og kapital)
Direkte kalkulatoriske avskrivninger

14*** Overføringsutgifter

Årlig endring
Årsgebyr inklusiv mva. ved 200 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 5 %, hvorav kalkulatoriske renter endres mest med 20 %. 
Kapitalkostnadene utgjør 38 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 4,7 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av 
planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 99 % av 
gebyrinntektene.

Avløp - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske rentekostnader
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 065 2 127 2 405 2 598 2 805 3 029 3 210
3 % 13 % 8 % 8 % 8 % 6 %

Selvkostoppstilling Slamtømming
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

107 0 0 0 0 0 0
149 37 38 39 40 41 42
29 0 30 31 32 33 34

423 422 868 889 912 934 958
0 250 256 263 269 276 283

Direkte driftsutgifter 708 709 1 192 1 222 1 253 1 284 1 316
17 18 19 19 20 21 22
-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 725 727 1 211 1 242 1 273 1 305 1 338
827 868 978 1 056 1 141 1 232 1 305

Selvkostresultat 102 141 -234 -185 -132 -74 -33
114 % 119 % 81 % 85 % 90 % 94 % 98 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 367 479 632 409 230 101 28
102 141 -234 -185 -132 -74 -33
10 12 10 6 3 1 0

Selvkostfond 31.12 479 632 409 230 101 28 -4
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for slamtømming frem mot 2024.

14*** Overføringsutgifter
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.
12*** Varer og tjenester
11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 68 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 104 %. 
Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)
Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Gebyrsatser - Slamtømming 2018 til 2024
I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for slamtømming lik kr 2 405. Dette utgjør en endring på 13 % fra 2019 til 2020.

Gebyrsatser, Slamtømming 
(inkl. mva.)

Normalgebyr
Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Slamtømming - 2018 til 2024
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

714 253 599 876 2 500 109 2 594 342 2 692 201 2 793 826 2 899 364
-16 % 317 % 4 % 4 % 4 % 4 %

Selvkostoppstilling Plansaksbehandling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 218 995 1 635 1 700 1 768 1 839 1 912
57 88 91 93 95 98 100

206 212 217 223 228 234 240
Direkte driftsutgifter 1 482 1 295 1 942 2 015 2 091 2 170 2 252

63 55 58 60 62 65 68
-127 -83 -85 -87 -90 -92 -94

Gebyrgrunnlag 1 418 1 267 1 915 1 988 2 064 2 143 2 225
444 397 1 915 1 988 2 064 2 143 2 225
974 871 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -974 -871 -0 -0 0 0 -0
31 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0 0
31 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Plansaksbehandling - 2018 til 2024
Kostnadsdekning - Plansaksbehandling 2018 til 2024

Indirekte kostnader (drift og kapital)

12*** Varer og tjenester
11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter, Plansaksbehandling 
(inkl. mva.)

Driftsinntekter

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 50 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 64 %.

Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Plansaksbehandling
Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for plansaksbehandling frem mot 2024.

Øvrige inntekter

Gebyrinntekter
Subsidiering

Selvkostgrad i %
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 455 913 2 348 422 2 573 894 2 665 463 2 773 768 2 886 373 3 226 730
-32 % 10 % 4 % 4 % 4 % 12 %

Selvkostoppstilling Bygge og delsaksbehandling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 986 1 931 2 009 2 089 2 173 2 259 2 350
58 77 79 81 83 85 87
4 11 11 12 12 12 13

Direkte driftsutgifter 2 049 2 019 2 099 2 181 2 267 2 356 2 449
74 73 76 79 82 86 89

-337 -279 0 0 0 0 0
Gebyrgrunnlag 1 786 1 814 2 175 2 260 2 350 2 442 2 538

2 428 1 600 2 059 2 132 2 219 2 309 2 581
Selvkostresultat 642 -214 -116 -128 -131 -133 43

136 % 88 % 95 % 94 % 94 % 95 % 102 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 649 447 340 217 89 -43
642 -214 -116 -128 -131 -133 43

8 12 8 5 3 0 -0
Selvkostfond 31.12 649 447 340 217 89 -43 -0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Kostnadsdekning - Bygge og delsaksbehandling 2018 til 2024
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter

Bygge og delsaksbehandling - 2018 til 2024

Øvrige inntekter

Driftsinntekter, Bygge og delsaksbehandling 
(inkl. mva.)

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge og delsaksbehandling

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

10*** Lønn

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for bygge og delsaksbehandling frem mot 2024.

Årlig endring

11*** Varer og tjenester
12*** Varer og tjenester
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 058 552 2 126 297 1 466 424 1 498 742 1 559 389 1 653 599 1 886 458
3 % -31 % 2 % 4 % 6 % 14 %

Selvkostoppstilling Kart og oppmåling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

910 947 985 1 024 1 065 1 108 1 152
114 189 194 199 204 209 214
88 137 140 143 147 151 154

Direkte driftsutgifter 1 112 1 273 1 319 1 366 1 416 1 467 1 521
54 61 64 66 69 72 75

-61 -115 -115 -115 -115 -115 -115
Gebyrgrunnlag 1 105 1 219 1 268 1 318 1 370 1 424 1 481

1 586 1 586 1 058 1 084 1 133 1 208 1 394
Selvkostresultat 481 367 -209 -234 -237 -216 -86

144 % 130 % 83 % 82 % 83 % 85 % 94 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 70 558 942 749 528 298 86
481 367 -209 -234 -237 -216 -86

7 16 17 13 8 4 1
Selvkostfond 31.12 558 942 749 528 298 86 1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Øvrige inntekter
Indirekte kostnader (drift og kapital)

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Driftsinntekter

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for kart og oppmåling frem mot 2024.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Kart og oppmåling

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

10*** Lønn
11*** Varer og tjenester
12*** Varer og tjenester

Driftsinntekter, Kart og oppmåling 
(inkl. mva.)

Årlig endring

Kart og oppmåling - 2018 til 2024
Kostnadsdekning - Kart og oppmåling 2018 til 2024
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 
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GEBYRREGULATIV IRIS SALTEN 2020



R E N O VASJ O N SG E B YR 2020

Husholdningsgebyr
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020

inklmva
Grunngebyr 2 103 2 282 2 852
80 liter 2 103 2 282 2 852
130 liter 2 354 2 555 3 193
190 liter 2 653 2 879 3 599
240 liter 2 902 3 148 3 935
350 liter 3 454 3 748 4 685
500 liter 5 757 6 246 7 808
660 liter 7 584 8 229 10 286
750 liter 8 610 9 342 11 677
Pr. m3 i container 11 915 12 927 16 159

Etableringskostnader «underground».
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020

inklmva

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250

2

«Underground»
Antall abonnenter

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inklmva

40 –50 2 103 2 282 2 852
31 –39 2 354 2 555 3 193
22 –30 2 653 2 879 3 599
10 -21 2 902 3 148 3 935
Nøkkelkort-per stk 300 300 375

«over bakken –abonnement»
Antall abonnenter

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inklmva

0ver 10 2 282 2 852
6 til 10 2 555 3 193
Mindre enn 5 2 879 3 599
Nøkkelkort-per stk 300 375

Budsjett 2020 -Økonomiplan 2020-2023



R E N O VASJ O N SG E B YR 2020.

Andre betalingstjenester:
Gebyr

2019 ex
mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva

Gulsekk inkl. levering (ny sekk) 78 78 98

Asbestsekken (ny sekk) 167 167 209

Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20

Matavfallsposer pr. rull gratis gratis Gratis

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant
pr. år.

1 140 1 140 1 425

Henting av avfallsdunk fra 10 m -20 m. pr. år. 2 280 2 280 2 850

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. 1 355 1 355 1 693
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m -20 m. pr.
år.

2 709 2 709 3 387

Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil
20 m. pr. år.

gratis gratis gratis

Montering av lås/gravitasjonslås i dunk 452 452 564

Tap av nøkkel eller ekstranøkkel til lås eller
gravitasjonslås

300 300 375

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 821 3 821 4 776

Fradrag ved hjemmekompostering. 299 299 374

Feriehenting pr. gang pr. dunk 68 68 85

Dunkbytte på hjemmeadresse 304 304 380

Dunkbytte på miljøtorg gratis gratis gratis
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l
glassdunk

gratis 304 380

Dekk med og uten felg 191 gratis gratis

Gebyr for ekstratømming:
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020
inklmva

Tilkjøringsgebyr 125 135 169
80 l 135 147 183
130 l 168 182 227
190 l 212 230 288
240 l 216 235 293
350 l 330 358 447
500 l 460 499 624
660 l 546 593 741
750 l 623 676 845
4 m3 container 2826 3 066 3 832
6 m3 container 3962 4 298 5 373
8 m 3 container 5105 5 539 6 924

3

Gebyr for hyppigere tømming
(borettslag som må ha hyppigere
tømming grunnet dårlig plass)

Gebyr 2019 ex
mva

Gebyr 2020 ex
mva

Gebyr 2020
inklmva

80 l 433 502 627

130 l 486 562 703

190 l 547 633 792

240 l 598 693 866

350 l 894 825 1 031

500 l 1186 1 374 1 718

660 l 1563 1 810 2 263

750 l 1775 2 055 2 569

Per m3 container 2366 2 844 3 555
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P RI SE R M I L JØ TO R G 2020.
HUSHOLDNINGSAVFALL –
Anlegg med vekt.

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inkl mva

Minstepris 44 45 56,48
Restavfall 2 650 2730 3 412
Trevirke over 180 kg gratis gratis gratis
Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –
Anlegg med vekt.

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inkl mva

Minstepris 44 45 56,48
Restavfall 2 650 2730 3 412
Eternittavfall 1 253 1290 1 613

Blandet papir (1299) 1 083 1116 1 395

Matavfall (1111) 1 356 1397 1 746
Blandet trevirke (ikke
impregnert) (1149)

1 007 1037 1 297

Hageavfall (1132) 402 414 517
Vinduer pr. stk. 210 216 271
Impregnert trevirke (1146) 2 877 2963 3 704
Kjølemøbler store (disker etc.)
pr stk

500 500 625

Kjølemøbler små
(husholdningsartikler) pr stk

200 200 250

Dekk med og uten felg 176 181 227
Iris tar forbehold om at priser på
næringsavfall kan endres i perioden.

4

HUSHOLDNINGSAVFALL –
Anlegg uten vekt

Gebyr
2019 ex

mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l 64 66 82
Restavfall, fra 100 l til 250 l 126 130 163
Restavfall, fra 250 l til 500 l 193 198 248
Restavfall per m3 385 397 496
Trevirke over 1 m3 gratis gratis gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall
leveres som restavfall
Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –
Anlegg uten vekt

Gebyr
2019 ex

mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva

Restavfall, ukomprimert per m3 385 397 496
Sortert avfall, ukomprimert per m3 206 212 265
Impregnert virke per m3 693 714 892
Vinduer, alle typer per stk. 208 214 268
Eternitt avfall, per m3 1253 1290 1 613

Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk. 500 515 644

Kjølemøbler små
(husholdningsartikler) pr stk.

200 206 258

Dekk med og uten felg 176 181 227

Iris tar forbehold om at priser på
næringsavfall kan endres i perioden.
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Sak nr.   Dato 
096/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Vedlegg: 
08.11.2019 Planbestemmelser 08.11.19 1425913 

08.11.2019 Plankart Leivset 08.11.19 1425918 

08.11.2019 Planbeskrivelse Saltbakken v1.1 1425914 

08.11.2019 Vedlegg 1 - KU-vurdering 1425915 
 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Ole Martin Pettersen m.fl. fremmer forslag til detaljregulering for Leivset, Saltbakken. 
 
Planområdet ligger i øvre del av Leivset, ca. 5.8 km sør for Fauske sentrum. Det totale arealet er på ca. 
33,4 daa og omfatter del av gnr. 83, bnr. 3 (veiareal), del av gnr. 129, bnr. 1 (veiareal), samt 
eiendommene med gnr. 84, bnr. 69, 70, 88, 112, 116, 121, 124, 149, 162,167 og 177. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for eneboliger med tilhørende teknisk infrastruktur og 
felles leke- og uteoppholdsareal. Det legges opp til en moderat fortetning av planområdet med totalt 6 
nye boligtomter. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.19 - 11.10.19. 
Det er innkommet 3 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
Statens vegvesen, 03.10.19 
 
Uttalelse - forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken, Fauske kommune 



 
Vi viser til brev, datert 29. august 2019. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter 
av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I denne saken uttaler vi oss som forvalter av 
fylkesveg, og som fagmyndighet med sektoransvar. 
Saksopplysninger 
Planområdet ligger på Leivset, et lite tettsted ca. 6 km sør for Fauske sentrum. I kommuneplanens 
arealdel er planområdet angitt med formål boligbebyggelse og LNFR-areal. 
Hensikten med planen er å legge til rette for 6 nye boliger i planområdet. Planlagt bebyggelse vil få 
atkomst fra eksisterende avkjørsler fra fv. 7480, Leivsetveien, og ved forlengelse av Saltbakkveien, som 
delvis er en kommunal veg. 
 
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 
Vi har gått igjennom planforslaget, og har følgende kommentarer til det: 
- Plankartet viser at bebyggelse langs fylkesvegen får atkomst fra eksisterende avkjørsler. I 
plandokumentene står det at antall avkjørsler innenfor planområdet blir uendret. Likevel viser plankartet 
tre boligtomter nedenfor fylkesvegen, men kun to har inntegnet adkomst. Vi ønsker forklaring hvordan 
dette blir løst. 
- Adkomst til andre boligtomter burde vises med en pil på plankartet. 
- Det er viktig at det planlegges for snumulighet på boligtomtene. 
 
Konklusjon 
Vi har ikke flere innspill eller kommentar til planforslaget, men forbeholder oss retten til å komme med 
ytterligere innspill senere i prosessen. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det skal etableres en felles avkjørsel for eiendommene 84/116 og 84/149 jfr. planbestemmelsen § 5.3. 
Avkjørselspil er justert i plankartet. 
Adkomst til eksisterende og nye boliger er nå vist med avkjørselspil i plankartet. 
I området er det romslige tomter som gir gode snumuligheter i forhold til fylkesveien. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 08.10.19 
 
Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Detaljregulering for Leivset / 
Saltbakken - Fauske 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 29. august 2019. 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til 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 30. januar 2019. 
Vurderingen av risiko og sårbarhet under pkt. 5.22 i planbeskrivelsen angir at det er spesielle farer 
forbundet med bruk av transportnett til skole/barnehage, nærmiljøanlegg og forretning. Syklende eller 
gående må benytte E6. 
Fylkesmannen forutsetter at Fauske kommune vurderer hvorvidt det er en hensiktsmessig å legge til 
rette for en utbygging der det er slike utfordringer. Vi ber spesielt om at det gjøres en vurdering av 
planens konsekvenser for barn og unge. Skolebuss er ikke tilstrekkelig for å imøtekomme barn og unges 
behov, og vi forutsetter at det gjøres vurderinger når det gjelder transport for øvrig. Også når det gjelder 
ferdsel på Leivsetveien, der det er opplyst at fartsgrensen er 50 km/t og at det ikke er gang- og sykkelvei, 
bør sikkerheten vurderes. 
 
Det er i planbeskrivelsen vist til bl.a. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Vi kan imidlertid ikke se hvilke vurderinger som er gjort opp mot disse, og forutsetter at 
dette fremkommer ved kommunens videre behandling av planen. 
Saksfremlegget i forbindelse med plan- og utviklingsutvalgets sak 066/19 viser til at det i 
rekkefølgebestemmelsene er krav om etablering av felles lekeplass. Det er på plankartet avsatt et areal 
til lekeplass, og forslaget til bestemmelser sier under 5.3 at felles lekeareal skal være etablert før nye 
boliger innenfor BFS2 og BFS 3 kan tas i bruk. Bestemmelsen inneholder imidlertid en parentes om at 
dette «relateres til omsøkt utbygging/byggetrinn», og det fremstår for oss som uklart hva som menes 
med dette. Dersom hensikten er at lekeplassen skal være etablert før første bolig tas i bruk, bør dette 
fremkomme klarere. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Vurdering av rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
En av samfunnets største oppgaver er å legge til rette for at barn og unge vokser opp i trygge forhold, 
med voksenpersoner rundt seg som ivaretar grunnleggende behov og nærhet, og gode oppvekst- og 
nærmiljø. Gode nærmiljøer for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte områder 
for lek og aktiviteter uten støy og forurensning. Rådmannen vurderer at planområdet og Leivset 
generelt innehar gode kvaliteter for barns oppvekst:  

· landlige og skjermede omgivelser der det er romslig med arealer til lek og rekreasjon.  
· planområdet innehar begrensede kilder til støy og forurensing. 

 
Trafikkforhold: 
Leivsetveien har fartsgrense 50 km/t. Veien er relativet lite trafikkert med en ÅDT på 165, der 95% av 
trafikken er fra personbiler/korte kjøretøy.  Det er ifølge Statens vegvesen ikke registrert noen 
trafikkulykker på denne veien. Det er etablert busslomme innenfor planområdet i umiddelbar nærhet til 
boliger. Rådmannen vurderer at den moderate økningen i antall boenheter ikke utløser et direkte behov 
for sikkerhetstiltak langs Leivsetveien. Eventuelle sikkerhetstiltak for beboere på Leivset må i så fall 
vurderes av Fylkeskommunen/Statens vegvesen som er eier av veien. 
 
Syklende eller gående må benytte E6 for å nå skole/barnehage og forretning med potensiell risiko for 
påkjørsler. Her er det sikret forbindelse med gang- og sykkelvei fra Fauske camping mot nærbutikk og 
skole/barnehage. Dvs. at ca. 1.5 km av E6 ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Området har derimot 
bussforbindelser, og det går skolebuss gjennom området. 
 
Det bor flere barnefamilier på Leivset og det er familier som ønsker å etablere seg i området. 



Planområdet regnes som en detaljert og endelig avgrensning av boligområdet som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etter en total avveining av fordeler og ulemper for barn og unge vurderer 
rådmannen at det er hensiktsmessig å tillate en begrenset utbyggingen innenfor planområdet. 
 
Lekeplass 
Det er i bestemmelsenes § 5.3 fastsatt at før nye boliger innenfor BFS2 og BFS3  kan tas i bruk skal felles 
lekeareal f_BLK være etablert. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 14.10.19 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn - detaljregulering for Saltbakken - Fauske kommune 
Saken gjelder regulering for å legge til rette for bygging av boliger. Fylkeskommunen kom med innspill til 
planene i brev av 17. januar 2019. Planområdet er totalt på ca. 29 daa, hvorav ca. 21 daa er satt av til 
boligformål i kommuneplan for Fauske (2018). Øvrig areal er satt av til landbruk, natur, friluftsliv og 
reindriftsformål, LNFR, der det er adgang til nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
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 vesentlig strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 
 
Planfaglig 
Planene medfører at ca. 8 daa LNFR-område legges ut til boligbygging. Det er ikke oppdyrkete arealer 
innenfor disse 8 daa, men en del barskog av middels bonitet med begrenset arealutnyttelse og -bruk. 
Planene framstår derfor som utvidelse og fortetting av et etablert boligområde. Slik fylkeskommunen ba 
om i innspillet, har kommunen gjennomført konsekvensutredning for planene. Konklusjonen er at tiltaket 
i liten grad medfører negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering 
formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til publikum. 
 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 
ikke registrert. Fylkeskommunen er 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 26 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Ingen merknad. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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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 5,6 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 innenfor BFS2 og BFS3 kan gis skal følgende foreligge: 

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. 

Før igangsettingstillatelse innenfor BFS1 kan gis skal følgende foreligge: 

o 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: 

o Atkomstvei SKV2, herunder avkjørsel/kryss mot fylkesvei 542 (Leivsetveien) 

o Felles lekeareal f_BLK 

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 



 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

18  

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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097/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Mindre endring av reguleringsplan Møllnveien 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 en mindre 
endring av reguleringsplan for Møllnveien – Alt. 2. I bestemmelser endres § 7 ved å ta ut S3, og 
kartet endres ved å ta ut hensynssonen for bevaring av område S3. 
 

 
Vedlegg: 
11.11.2019 Nordland fylkeskommune - Uttalelse til mindre endring av reguleringsplan for 

Møllnveien alternativ 2 vedrørende boliger  bevaring - Fauske kommune 
(207223) 

1426018 

15.01.2018 104/17 - Oppheving av bevaringsvedtak 1370133 

11.11.2019 reguleringsbestemmelser 1426019 

11.11.2019 Mølllnveien - alt. 2 1426020 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har hatt møte med hjemmelshavere av gnr.104 bnr 17 hvor de ber om at 
bevaringsbestemmelsen i reguleringsplan for Møllnveien blir tatt ut. Kartet må i så tilfelle også endres 
og her foreslås det at hensynssone S3 tas ut. 
 

 
 



 
 
Begrunnelse for oppheving av bevaringsbestemmelsen er at fjøset er revet rundt 1990 på grunn av 
dårlig/farlig tilstand, og ytterkledning på bolighuset fra 1950 er endret. I tillegg er det fradelt og solgt 
deler av området for bygging av bolig. 
 
Vi har vurdert henvendelsen og mener at bestemmelsen kan tas ut og bevaringsområdet endres til 
vanlig boligområde. I saksutredningen til kommunestyre da planen ble godkjent i 1997 kommer det ikke 
frem at det er gjort noen skriftlig vurdering av bevaringsområdet. Det som foreligger skriftlig er 
bestemmelsen knyttet til området. I bestemmelsen står det at bebyggelsen bevares pga kulturhistorisk 
verdi og at de representerer et tidlig trinn i utbyggingen av området. 
 
Planendring har vært ute til høring med frist i mars 2019. Det er kommet inn 1 uttalelse fra 
fylkeskommunen:  
‘’Fylkeskommunen har ingen kjennskap til den bevaringsregulerte bygningen/gårdstunet, utover det 
som fremgår av saksutredningen. Ut fra beskrivelsen her, ser vi ikke grunn til å tro at bygningen eller 
miljøet har regional kulturminneinteresse. Vi har på denne bakgrunn ingen merknader til 
reguleringsendringen.’’ 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Slik gården framstår i dag vurderes det at området har liten kulturhistorisk verdi. Fjøsen er 
revet, huset er bygget på 50-tallet og begrunnelsen slik den framkommer i bestemmelsene er lite 
konkret. Eneste klare begrunnelsen er at området er et tidlig trinn i utbyggingen av område. 
Bestemmelsen bør endres ved å ta ut S3, og hensynssonen for bevaring av område S3 tas ut fra kartet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Uttalelse til mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 vedrørende 

boliger / bevaring - Fauske kommune   

Fauske kommune har sendt forslag til mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 på 

høring og offentlig ettersyn. Planvedtak ble gjort i 1997. Endringen gjelder skravert spesialområde 

boliger/bevaring S3. Området foreslås fjernet og erstattet med vanlig boligområde. Gjenværende 

bevaringsområde S4 er ivaretatt i endret plan av 2007.  

 

Eier har søkt endring fordi de mener vedtaket om regulering til bevaring er fattet på feil grunnlag. 

Ytterkledning på bolighuset fra 1950 var endret, og opprinnelig fjøs revet da vedtaket ble fattet. I 

tillegg var deler av eiendommen solgt ut til boligbygging. Fauske kommune har gått gjennom 

vedtaket og finner ikke en konkret begrunnelse for reguleringen til bevaring. Det antas at det har 

sammenheng med at eiendommen var en av de opprinnelige jordbrukseiendommene i området. 

Kommunen vurderer at området har liten kulturhistorisk verdi. 

 

Vi beklager at uttalelsen kommer etter fristen. 

 

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

fylkesplanen og statlige retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 

 

Kulturminnefaglig 

Fylkeskommunen har ingen kjennskap til den bevaringsregulerte bygningen/gårdstunet, utover det 

som fremgår av saksutredningen. Ut fra beskrivelsen her, ser vi ikke grunn til å tro at bygningen 

eller miljøet har regional kulturminneinteresse. Vi har på denne bakgrunn ingen merknader til 

reguleringsendringen. 

 

Det vil være opp til Fauske kommune å vurdere den lokale verneverdien, og om denne har blitt 

redusert i etterkant av vedtaket av reguleringsplanen i 1997. 

 

 Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

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

Nordland fylkeskommune har ingen planfaglige merknader til endringen. Fauske kommune må 

vurdere om endringen er av en slik karakter at den kan behandles etter bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 12-14, 2. og 3. ledd.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

    
 

 

  
 



Fauske  09.01—18

Til Fauske kommune

v/teknisk etat,

Vedrørende  sak-O  hevin av bevarin  svedtak

Viser til møte på deres kontor av 8. nov— 17, hvor vi som eiere av hus og eiendom gjeldene Gnr 104,

bruksnr 17 ønsket å ta opp sak om oppheving av et tidligere bevaringsvedtak som er gjort på

eiendommen.

Kort info om eiendommen slik vi kjenner den; Denne eiendommen var en av de opprinnelige

jordbrukseiendommene på Erikstad. Huset på gården ble bygget  i  1950, og ble av vår farJohan

Lynghaug platekledt med eternitt på andre halvdel av 60 — tallet. Det sto en fjøs på eiendommen, og

denne ble fjernet av vår far da han var redd for at fjøsen skulle rase sammen p.g.a. stort sig, og

utraste steiner i muren som fjøset sto på. Fjøsen ble revet rundt 1990.

Eiendommen for øvrig har gjennom årene blitt solgt ut til privat husbygging. De første eiendommene

vet vi ikke når de var solgt ut, mens fem av eiendommene på nedre del av vår opprinnelig eiendom

var solgt ut av vår far på 60  — og 70 tallet. Gullveig og Wanja med ektefeller har også fått tomter på

eiendommens øvre del, nær det opprinnelige huset på eiendommen. Disse tomtene ble fradelt av

våre foreldre i, henholdsvis 1988 og 1977.

Vi har tidligere i møte med representanter for teknisk etat, forsøkt å få formidlet at da

bevaringsvedtaket ble gjort i 1997, og gjort kjent for oss i brev av 15.04.97, så var altså fjøs for lengst

revet. Huset fra 1950 hadde også for mange år siden fått fjernet den gamle ytterkledningen i tre, som

var blitt erstattet med eternitt.

Selv etter at vedtaket var gjort har forøvrig nabo i nord fått kjøpe deler av eiendommen som altså er

bevaringsvedtak på. Vår mor har solgt dette etter ønske fra nåværende eier; Benn Blomkvist, som

hadde behov for større tomt til sitt bygg. Dette er vi kjent med er lagt inn i kommunale kart, så vi

formoder det er godkjent av teknisk etat. For øvrig ligger hus og eiendom fredelig og fint til, med et

romslig tun og det er en verdi vi ønsker å ta vare på. Det må i midlertid tas hensyn til at huseier

Gullveig har veirett over tunet, og det bør kanskje ses på i et videre arbeid med saken.

Slik vi ser det er kriteriene for bevaringsvedtaket gjort på feilaktige premisser, og vi ber nå om at

saken om oppheving av dette vedtaket blir tatt videre i de nødvendige fora.

Med vennlig hilsen fra

. 5,1 l, «  , .. , .  .
WW; i li/nSLJg/YM GLM”? J Hauim '-: '!
Wanjå Kristoffersen Gullveig L. Håugen Måriann'Strømdal
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR M0LLNVEIEN.

Planen. bestir av plankart og

tHhorende bestenmelser.

FORMAL MED PLANEN.

1. A legge tilrette for variert boligbebyggelse.
2. A fortette eksisterende boligomrader.
3. A legge tilrette for lekeplasser, turstier og

samlingspunkter i boligomradet.
4. A forbedre trafikkomradene for kj0rende og gaende.
5. Utvikle bomilj0 gjennom vern/bevaring av spesiell bebyggelse

av kulturhisorisk verdi.

§ 1.

1.1. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det omradet som er vist
med reguleringsgrense pa plankartet.

1.2. Planomradet er inndelt i reguleringsomrader med f0lgende
formal:

1.2.1. byggeomrAder

Boliger (B1-B19).

1.2.2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRADER

Kjereveg, gang- og sykkelveg, fortau.

1.2.3. FRIOMRADER

Lekeplasser (FR1-FR3)

1.2.4. SPESIALOMRADER

Friluftsomrade (SI - S2)
Bevaringsomrade (S3 - S4)
Boliger/friluftsomrade (B6/S5)

1.2.5 FELLESOMRADER

Felles avkj0rsel

%*
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

2

§ 2

FELLES BESTEMMELSER

PLANKRAV

Før utbygg1ng av område BZ Bll og Bl9 kreves det frem1agt
bebygge1sesp1an. Som utgangspunkt for bebygge1sesp1anen
gje1der regu1er1ngsbestemme1sene 1 denne p1an.  I  t111egg
utarbe1der kommunen v/kommunegartneren vegetasjonskart som v11
være retn1ngsg1vende for area1bruken.

For tomter 1 øvr1ge områder kreves det frem1agt s1tuasjonsr1ss
sammen med byggeme1d1ng. Må1estokk 1: 500
S1tuasjonsr1ss ska] v1se p1asser1ng av bo11ghus garasje og
uthus samt evnt gjerder. forstøtn1ngsmurer

Bygn1ngsrådet kan d1spensere fra reguler1ngsbestemme1sene.
dersom sær11ge hensyn ta1er for det, 1nnenfor rammen av plan-
og bygn1ngs1ovg1vn1ngen og 1nnenfor rammen av Fauske kommunes
bygn1ngsvedtekter.

BYGGEGRENSER.

Bo11gene ska] p1asseres på tomten s11k p1anen ang1r. og med
møneretn1ng 1 husets 1engderetn1ng. Bygn1ngsrådet kan frav1ke
kravet t1] p1asser1ng dersom forho1d t1] garasje og uthus
gjør det nødvend1g. Område BZ, Bll og 819 vurderes særsk11t.
dog må byggegrenser fø1ges.

ETASJETALL/BYGGEHØYDER.

8011ghus oppføres 1 1nnt11 1 1/2 etasje og kje11er. Maks1ma1
mønehøyde er 7.0  m  må1t fra topp grunnmur.

For a11e boenheter er det t111att å oppføre garasje 1 1nnt11 1
1/2 etasje. Maks1ma1 ges1mshøyde er 2.5 m. og maks1ma1
mønehøyde er 4.5 m, må1t fra bakkant terreng.

äakv1nke1 ska] 1kke være m1ndre enn 22.5° og 1kke større enn
8°.

UBEBYGDE AREALER.

Ubebygde de1er av tomtene ska] 915 en t11ta1ende utform1ng.
Store trær (over 5 m) og vegetasjon som g1r 1ev1rkn1ng. må
1kke fjernes uten bygn1ngsrådets samtykke.

Transformatork1osker 0.1. t111ates bare oppført der de etter
bygn1ngsrädets skjønn 1kke er t1] u1empe.

OVERFLATE.

Bygn1ngene ska1 oppføres med fasader 1 mur e11er tre.

36’
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2.6.

2.6.1.

2.7.

2.7.1.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

3  GJ:

Bygn1ngsrådet ska] påse at bebygge1sens form, fasader og
v1ndus1nnde11ng, og syn11ge mater1a1er harmonerer med
bebygge1sen omkr1ng. For å s1kre et enhet11g preg 1 området.
t111ates bare fø1gende mater1a1er t1] taktekking:
Rød brent teg1ste1n, sk1fer, sh1nge1. torvtekk1ng.

PARKERING, ADKOMST.

Det må anlegges 2 b1loppst1111ngsp1asser pr. boenhet. e11er på
fe11es tomt for et område.

REKKEFØLGER.

Le1kep1asser og b11oppst1111ngsp1asser ska] ferd1gst111es
samt1d1g med bygn1ngene.

§  3

' BYGGEOMRÅDER- BOLIGER, Bl  - Bl9.

Bebygge1sen ska] nyttes t1] bo11gformå1 og t11hørende garasje
og ut us.
Tomter 1 810.811 og 818 som berøres av 30 meters byggegrense
mot Rv 80 ,og som er 1agt 1nn 1 p1anen med 20 meters
byggegrense t111ates 1kke bebygd før Rv.80 er nedk1ass1f1sert
t1] kommuna] veg.

Bebygd area] på hver tomt må 1kke overst1ge 25% av tomtens
area]. Garasjearea] må 1kke overst1ge 35 m2. Area1 av uthus
må 1kke overst1ge 25 m2. Det er 1kke t111att med beboe1sesrom
1 garasje og uthus.

Bygn1ngsrådet kan t111ate nær1ngsv1rksomhet 1 uthus på b0119-
e1endom dersom det 1kke er 1 konf11kt med områdets bruk ti]
bo11gformå1. S11k nær1ngsv1rksomhet må være knyttet t1]
husf11d, håndverk og kunsthåndverk. Lagr1ng utomhus 1 for— '
b1nde1se med nær1ngsv1rksomhet er 1kke t111att.

§ 4

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER -  GANG— OG SYKKELVEG, FORTAU.

I  området kan an1egges kjøreveg, parker1ngsp1ass, gang- og
sykke1veg samt fortau som v1st på p1ankartet.

§ 5

FRIOMRÅDER FR1 - FR3.

Områdene ska] benyttes som 1ekeområder, og til sam11ngs-
steder for beboere 1 p1anområdet.

Bygn1nger t111ates 1kke oppført 1 fr1områder. Bygn1ngsrådet
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5.3.

6.1.

7.1.

8.1.

9.1"

kan gjøre unntak for mindre an1egg og bygg beregnet på 1ek.
dersom de ikke hindrer bruken av friområdet.

Det er ikke ti11att med motorisert ferdse1 i friområdene.

§ 6

SPESIALOMRÅDE — FRILUFTSOMRÅDE, 51  -  52.

Område Sl og 52 er satt av som fri1uftsområde. Det er ikke
tiiiatt med an1egg e11er bygg i området bortsett fra anlegg av
turstier. Det er ikke ti11att å fjerne eksisterende vegetasjon
fra området.

§ 7'

SPESIALOMRÅDE -  BOLIGER/BEVARING. 53 - S4.

Området S3 og S4 er avsatt t1] spesia1område for bebygge1se
som på grunn av ku1turhistorisk verdi ska} bevares. Områdene
består av bo1ighus. uthus og omkring1iggende tomt. Bebygge1sen
representerer et tid1ig trinn i utbyggingen av området.
Tomtene er et fint inns1ag i ku1tur1andskapet og skai 1igge
som en historisk ressurs i bo1igområdet.

§ 8

.SPESIALOMRÅDE-BOLIGER/FRILUFTSOMRÅDE. 86/55.

Området 86/55 kan bebygges i tråd med resten av.bo1igområdene
i p1anen dersom ti1fredsti11ende grunnundersøke1se kan
bekrefte mu1igheten t1] s1ik bebygge1se.
Hvis ikke 1egges area1et ut ti] fri1uftsområde.

§  9

'FELLESOMRÅDER -  FELLES AVKJØRSEL.

Fe11es avkjørse] ti] tomtene kan opparbeides s1ik p1anen
Viser. '

Fauske ..............

......

Ordfører



?.

-6S950  Y 1033000 X

  

       
    
    

  

" FRILUFTSOMRADE'
s2  ,

',13,&da'a

  

]/

.  104/300

 

   
  
    

   

 

   

:.v

[33? '

  

  

    

     

      

      

  

 

      
  

 

'.

Bio
' ' ' ' “Wm 37 ",

\5.3 daa ] ] . 2
.] 1  <; ]  ' Q — «] ]

' " ' —.' j ' m '" 709209. 681 ». ' mm
N] 3' ' ' /, ]] /] ]  wowzfl .] 3—7 ' "a; , , ,, ] , ,,,

' ". ' ' 107.712? "] 3' ?då? ' " "* 1  B  "EM '] 1
F  AUSKE KOMMUNE '] f] _, B . x] '] ;?

' ,, *" — —. 104 209 ]  x , '] // ,,,rf'], 8200 FAUSKE £11“ L? ]// . ,\ ]] . L ] ]

f/ ']1/ ' ——J ] '.”636 « ] . —

10w Reguleringsplan  for  Møllnveien  — alt,2 ']"' '9” 553 Faq) LO no' ' /9'5.:; — — ' '""' ' ' '. '. ' '

84 — II .]
]  I  medhold  av  §  27  i Plan-og bygningsloven  av 14.  juni 1985  nr.77 med endringer, har Fauske

% kommunestyre i møte  den 27.  Februar 1997, sak  28/97, godkjent ovennevnte reguleringsplan

' med  tilhørende reguleringsbestemmelser.

., '4; ..

i "  Reguleringsplanen  er  tegnet  inn på  dette kartet i samsvar  med ko =]'
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 JournalpostID: 19/16483     
 Arkiv sakID.: 17/1116 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
098/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Forslag til detaljregulering for Furnes vest 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til 
offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
11.11.2019 Planbestemmelser Furnes Vest 1426032 

11.11.2019 Furnes vest 1426033 

11.11.2019 Planbeskrivelse Furnes vest 11.11.19 1426034 

11.11.2019 ROS analyse Furnes Vest 08_12_2015 1426038 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Valnesfjord Invest AS fremmer revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest.  
Planområdet er på 66,7 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 76, bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. 
Området ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda ca. 1.1 km fra Valnesfjord sentrum. 
Planforslaget er innsnevret i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er 
fjernet, samt boligarealer nord for Furnesveien. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 
herunder felles leke- og uteoppholdsareal. Det tillates maksimalt 38 boenheter, fordelt på 15 
boligtomter med felles lekeareal i umiddelbar nærhet. 
 
Området er tidligere ikke regulert men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Formålene 
er i tråd med overordnet plan og planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. 
 
Det foreligger ingen kjente registreringer av biologisk mangfold innenfor planområdet. 
 
Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall ligger på Løkås, ca. 2 km fra planområdet. På Skaft, ved Furnes, ca. 
500 m vest for planområdet, er det småbåthavn. Her er det også møtelokale for Valnesfjord 
båtforenings lokale. 
 
Planprosessen fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med 
bakgrunn i oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert. Mange av disse 



er ikke lengre relevante siden planområdet er innskrenket. 
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger til etterretning og har ikke ytterligere kommentarer direkte 
til disse. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. barnas representant og VVA. 
Merknad fra barnas representant: 
 
Viser til tilsendte dokumenter angående Furnes vest. 
Ut fra disse dokumentene, kart, planbestemmelser og planbeskrivelse, kan jeg ikke se at det er spesielle 
utfordringer i forhold til barn og unge.  
Jeg registrerer at det er satt av areal til lekeplasser og at det i planbestemmelsene er satt klare 
forutsetninger knyttet til ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse knyttet til dette. 
 
Det er lagt inn krav om etablering av lekeplass før brukstillatelse i rekkefølgebestemmelsene. 
 
Tilgjengelig for alle er ivaretatt ved føringer lagt inn i planbestemmelsene. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURNES VEST PLAN ID 

2015004 

 

 
Siste behandling i PNM komiteen dato:  

 
Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte dato:  

Under K. Sak nummer:  
 
 
 

formannskapssekretær 
 

 
 

PLANBESTEMMELSER 
 

 
§1 GENERELT 

 
1.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 39 boenheter med tilhørende 

veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
1.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med ID 2015004. Planen omfatter helt eller delvis 

eiendommene gnr. 76 bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. Området grenser mot eiendommene gnr. 76, bnr. 3, 8, 

24, 59, 123, 131, 168, 169, 187, 200, 236, 237, 341, 366 og 367. 

 
1.3 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan‐ og bygningsloven §§ 12‐5 og 12‐6: 

 
§12‐5. Nr. 1 ‐ Bebyggelse og anlegg 

 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1‐5 

 Lekeplass f_BLK 1‐4 

 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2  
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 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

 Naustområde BUN 
 
§12‐5. Nr. 2 ‐ Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg SKV 1‐3 

 Fortau o_SF 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT1‐12 
 
§ 12‐6. Hensynssoner 

 Frisikt 

 Ras‐ og skredfare 
 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Utomhusanlegg 

Utomhusanlegget skal gis god utforming med god arkitektonisk kvalitet.  

 

§ 2.2 Universell utforming 

For atkomst gjelder krav til universell utforming fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK).  

 

§ 2.3 Avfallshåndtering 

Avfallshåndtering skal integreres i bebyggelsen innen planområdet. Dette skal vises i utomhusplanen. 

§ 2.4 Avkjørsler 

Avkjørsler fra Furnesveien til tomtene er markert med piler på plankartet. Mindre justeringer av 
plassering kan avklares i rammesøknad. 
 
§ 2.5 Byggegrense 
 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. For øvrig gjelder Plan og 
bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til naboeiendom, med mindre annen privatrettslig 
avtale foreligger. 

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 

Her tillates det etablering av eneboliger i 2 etasjer. For BFS1 og BFS4 kan det etableres tomannsboliger med 
opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr boenhet. 
 
§ 3.1.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært legges 

slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 
 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 

 

§ 3.1.2 Garasje 
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Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 
 

§ 3.1.3 Byggehøyder 
 

Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

  
 

§ 3.1.4 Utnyttelsesgrad 

Maksimal utnytting er 25-30% BYA for hver tomt. Her inngår parkering. Alle 

bygninger på tomten inngår i beregningen. 

 

§ 3.1.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass.  
 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 
Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 
 

§ 3.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1‐5 
 

Her tillates det etablering av eneboliger, tomannsboliger, kjedet tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan etableres med opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal 
på 35 m2 pr boenhet. 

 
Område Maks antall boenheter 

BKS1 4 

BKS2 8 

BKS3 3 

BKS4 8 

BKS5 4 

 
 

§ 3.2.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært 

legges slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres 

mot fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 
 

 

§ 3.2.2 Garasje 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Enebolig: garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 

Tomannsbolig/tremannsbolig/firemannsbolig: det kan settes opp garasjerekke på maksimalt 140 m2. 

 
§ 3.2.3 Byggehøyder 



4 
 

Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

 
§ 3.2.4 Utnyttelsesgrad 

Maks utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Her inngår bakkeparkering. Alle bygninger på tomten inngår 

i beregningen. 

 
§ 3.2.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 1 

 

 
§ 3.3 Lekeplass f_BLK 1‐4 

Lekeplassene skal betjene de tilliggende boligene. 

På lekeplassene kan det settes opp lekeapparater. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 

nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 
§ 3.4 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. På 

områdene skal det drives skjøtsel av vegetasjonen. 

 
§ 3.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

Eksisterende pumpestasjon. Bygning for tekniske anlegg kan settes opp. Bygningen skal tilpasses 

omgivelsene og terrenget lokalt i utforming og materialbruk. Arealene skal såes/plantes til. 

 

§ 3.6 Naust BUN 

Området er avsatt til eksisterende naust. Maks mønehøyde er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
Maksimal tillatt BYA = 40 m2. Maksimal bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning. Det tillates vindu. 
Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. 

 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
§ 4.1 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV 1 omfatter eksisterende vei (Furnesveien). Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet 

f_SKV2 og f_SKV3 er privat felles adkomstveier syd for Furnesveien og betjener frittliggende- og 

konsentrert småhusbebyggelse. Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

f_SKV4 (Åkervikveien) er privat felles adkomstvei syd for Furnesveien og betjener eksisterende og 

ny frittliggende småhusbebyggelse. Veien skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet. 
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§ 4.2 Fortau o_SF 

Fortauet går langs Furnesveien og skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

 
§ 4.3 Annen veigrunn ‐ tekniske anlegg SVT1‐12 Arealene benyttes til fylling/grøft/skjæringer. Kan 

tilsåes/plantes til. 
 

 
§ 5 HENSYNSSONE 

 

§ 5.1 Frisikt 

Innen frisiktsonene kan det ikke oppsettes gjerde eller være vegetasjon høyere enn 50 cm. 
 

§ 5.2 Ras‐ og skredfare 

Innen området kan det ikke utføres terrenginngrep uten nærmere geoteknisk analyse i forhold til at det 

er registrert kvikkleire i området. 
 

 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 6.1 Utfyllende planer 

Ved søknad om rammetillatelse eller ved ettrinns søknad skal det legges ved utomhusplan som viser 

plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering 

og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. 

 

§ 6.2 Kommunaltekniske arbeider 

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 

 
Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse eller ferdigattest gis. 

 
§ 6.3 Automatisk fredede kulturminner 

Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet 

stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8, 

2. ledd. 
 
§ 6.4 Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse 
Før nye boliger innenfor BKS2, BKS3, BKS4  og BKS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Atkomstvei f_SKV2, herunder snuhammer. 

- Felles lekeareal f_BLK2 
 
Før nye boliger innenfor BKS1 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK1 
 

Før nye boliger innenfor BFS2 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Atkomstvei f_SKV3, herunder snuhammer. 
 

Før nye boliger innenfor BFS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK3 
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- f_SKVA4 skal være opparbeidet med bredde og struktur i henhold til plankartet. 
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1 Sammendrag 
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 15 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med 

tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Valnesfjord Invest AS, Nesveien 8, 8215 Valnesfjord.  

2.3 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale skal inngås mellom Fauske kommune og utbyggeren. 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning? 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
 

3 Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt berørte parter 28.07.2012 med frist 01.09.2012. 
 

Det er mottatt 5 merknader i forbindelse med oppstartannonseringen. Det er senere mottatt fire 

supplerende merknader. Disse behandles videre slik: 

 

1. Karina Furnes 

Furnesveien er skiltet med 30 km/t. Veien er gitt en noe større bredde enn i dag. Det er regulert 

inn fortau på nordsiden av veien. 

 

2. Sametinget 

Tas til orientering. 
 

3. NVE 

Grunnundersøkelser er foretatt for områdene mellom Furnesveien og sjøen. Sydvestre del av 

planområdet har dårlige grunnforhold og er derfor ikke regulert til bebyggelse.  
4. Statens veivesen 

Tas til 

orientering. 
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5. Nordland fylkeskommune 

Tas til orientering og relevante punkter medtas i denne planbeskrivelsen. 
 

Innkalling til åpent orienteringsmøte ble sendt 14.01.2014 berørte eiere og naboer. Møtet ble holdt 

25.01.2014 i Valnesfjord båtforenings lokale på Skaft, Furnes. Det møtte 7 personer i tillegg til 

forslagsstiller og plankonsulent. Referat ble sendt samtlige til stede. Det ble bedt om kommentarer 

innen 07.02.2014. 

 
6. Åpent orienteringsmøte 

Utbygging til boligområde følger kommuneplanen. 
 

7. Lokalisering og utforming av kryss med Furnesveien 

er vurdert nærmere. Den foreslåtte plassering i planforslaget finner vi som den mest trafikksikre 

løsningen. 

 
8. Jernbaneverket 

 
 

Tas til orientering. 
 

9. Hermod Moursund 

Som kommentar til pkt. 6 over. 
 

10. 10 Idar Hunstad og Hermod Moursund 

Tas til etterretning. 

 
For øvrig følges plan‐ og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. 

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

4.1 Overordnede planer 

• Fylkeskommunale planer 
 

Fylkesplan for Nordland. 2013‐2025 Regional plan. 
 

Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av særlig 

betydning for reguleringsplan for Furnes Vest er dissepunkter: 

 

o 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

o l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann skal 

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 

vannmiljøplaner. 

o m) Kommunene skal i sin plan‐ og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for dagens 

og framtidas behov. 

o n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 

områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR‐områder. 
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• Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanens arealdel 2018‐2030 ble vedtatt av kommunestyret 06.04.2018.  
Planområdet ligger i et område avsatt til boligbebyggelse. 

 
Blant punkter i bestemmelsene som får virkning for dette planområdet trekkes frem: 

o § 9.1 a Generelt 
Innenfor en sone på 50 m fra sjø […] målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

høyvann/flomvannstand tillates ikke tiltak som kommer inn under Pbl §§ 81, 84, 86a, 86b og 

93 samt fradeling til ny bolig‐, ervervs‐, eller fritidsbebyggelse med mindre tiltaket inngår i en 

reguleringsplan […]. 

o § 9.4 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal synliggjøres i planen. Det vises til RPR, se pkt. 4.5 nedenfor. 

 

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringsplanen gjelder del av felt B37 og B38. 

 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger ikke detaljreguleringsplan for området. 
 

4.3 Temaplaner 

Området inngår ikke i kommunens temaplaner.
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

Relevante forhold er: 

 
5. Krav til fysisk utforming 

 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

 
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

 

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter blant annet at arealene: 

 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulikeårstider 

 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 

 
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  

d.  Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er 

i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 

skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 

lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 

nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
5.1 Beliggenhet 
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Figur 2. Furnes ligger på nordsiden av Valnesfjorden, sydvest for Strømsnes. Planområdet er markert med rødt. 
 

Planområdet ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda.  Planområdet er på 66.7 da. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter en del spredt boligbebyggelse og en større del ikke bebygget mark, med 

etablerte adkomstveier. 

 
Mellom Furnesveien og sjøen er partier tidligere dyrket mark, delvis gjengrodd med bjørketrær og 

kratt. Strandsonen er i hovedsak ubebygget. 

 

5.3 Stedets karakter 

Området har spredt boligbebyggelse mellom vegetasjon av løvtrær og åpnere partier. 
 

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området ligger i sydvendt, skrånende, kupert terreng. 
 

Her er gode solforhold. Her er et godt lokalklima. 

De ubebygde deler av terrenget er delvis skogkledd, delvis lyng‐ og mosekledd berg. 
 

• Estetisk og kulturell verdi 
 

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Her er ingen registrert kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier 

 Naturmangfold 
 

Ved søk i Naturdatabase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og 

http://artskart.artsdatabanken.no vises ingen observasjoner av nær truede arter i planområdet: 

 

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 

naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 

Det er bjørkeskogskledde og spredte granplantede partier innenfor planområdet. Her er vegetasjon 

typisk for tidligere landbruksområder/ beiter som nå er gjengrodd av tett løvskog. 

 

Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte/truede naturtyper. 
 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Innenfor planområdet er det ingen rekreasjonsområder. 

 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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5.8 Landbruk 

Området benyttes ikke til landbruk. 
 

5.9 Trafikkforhold 
 

5.9.1 Kjøretrafikk 

Furnesveien er hovedadkomst fra Fv 530 og Rv 80. Furnesveien er asfaltert kommunal vei. Øvrige 

adkomstveier innenfor området er private grusveier. 

 

Det foreligger ingen ÅDT registrering. 
 

Furnesveien har en bredde på ca. 5 m  Veien er skiltet med fartsgrense på 30 km/t. Det er en rekke 

direkte avkjørsler til boliger fra veien. Her er ikke fortau. 

 

5.9.2 Parkering 

Parkering skjer innenfor hver enkelt tomt. 

 

5.9.3. Gang- og sykkeltrafikk 

Her er ingen fortauer eller egne gang‐ og sykkelveier innen planområdet. Furnesveien har partier 

med dårlig sikt slik at veien er skiltet med 30 km/t for å sikre trafikantene. 

 

5.9.4. Kollektivtilbud 

Valnesfjord har et godt kollektivtilbud med flere daglige avganger for buss og tog. 
 
5.9.5 Ulykkessituasjon 

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) 

tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 

 

Internettjenesten vegdata.no er benyttet. Her er ingen registrerte ulykker. 
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Figur 3. Trafikkulykker. Oversikt fra Statens Vegvesens kart. Grønne punkt markerer eventuelle registrerte ulykker. Ingen 

ulykker. 

 

5.10 Barns interesser 

Planområdet ligger i et delvis ubebygget område, men det er ingen spesielle aktiviteter for barn i 

området. Det er avsatt lekeområder knyttet til hvert utbygningsområdet med krav til opparbeidelse før 

boliger tas i bruk. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 
I sentrum av Valnesfjord (ca. 1 km fra planområdet) ligger det en dagligvarebutikk og to spisesteder. I 

tillegg er det etablert treningssenter og en frisørsalong. 
 

Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall ligger på Løkås, ca. 2 km fra planområdet. 

Det er to barnehager i bygda, én på Løkås og én på Stemland. 

På Skaft, ved Furnes, ca. 500 m vest for planområdet, er det småbåthavn. Her er det også møtelokale 

for Valnesfjord båtforenings lokale. 
 

 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Selve utbyggingsområdet er forholdsvis flat og vil i liten grad by på utfordringer ift. tilgjengelighet for 
alle. Adkomstveier har stigning og er lite egnet til rullestolbrukere. 

 
5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
 

 

Figur 4. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
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Det kommunale ledningsnettet følger ikke Furnesveien. Vann‐ og avløpsledninger samt spillvann 

ligger i samme trasé. 

 

Avløp pumpes til renseanlegg ved Skaft. Det er pumpestasjon nede ved sjøen i østre del av 

planområdet. 

 

Hovedledningene for vann og avløp er begge 160 mm PVC‐ledninger. Spillvannsledning er 125 mm PVC‐

ledning.
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Figur 5. Midtre område. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
 

• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
 

Kraftforsyningen håndteres av Indre Salten Energi, ISE Nett. Det er to nettstasjoner i området. TK730 

like utenfor østre del av området og TK768 like utenfor vestre del av området. 

 

Her er ikke krav om alternativ energikilde, fjernvarme el.l. 
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5.14 Grunnforhold 

Rambøll Norge AS har utført grunnundersøkelser innen planområdet. Notat datert 14.11.2014 og 

09.12.2014 oppsummerer registreringene: 

Nord for Furnesveien er det mye fjell i dagen. Her anses det ikke å være grunnforhold som gir 

vanskelige fundamenteringer eller andre utbyggingsproblemer. 

 

Vestre, nedre område er generelt preget av mye bart fjell. Sonderingene tyder ellers på lite løsmasser 

over fjell. Disse består av bløt og middels fast leire med enkelte gruskorn. Stedvis er det observert 

skjellrester og siltlag i prøvene. Det er avdekket kvikkleire i punkt 116 i dybde 4‐5 m. Punkt 116 ligger 

helt nede ved strandsonen. På kart har Rambøll angitt hvor utbygging kan skje uten risiko for 

utglidning. 

 

Østre, nedre område er også preget av mye bart fjell og lite løsmasser over fjell. Det er ikke påtruffet 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale på området. Det er heller ikke kvikkleiresoner ovenfor dette 

området som kan skape fare. Prosjektet er således ikke utsatt for skredfare. 

 
 

Figur 6. Grunnundersøkelse område 1, syd for Furnesveien, vestre del. Borepunkt 116 og 117 har påvist kvikkleire. Rambøll 

anbefaler at det skraverte området kan bebygges uten risiko for kvikkleireras. Notat fra Rambøll 09.12.2014.
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Figur 7. Grunnundersøkelse område 2, syd for Furnesveien, østre del. Borepunkt 210 og 211 viser lite løsmasse over fjell. 

Her er ikke funnet risiko for kvikkleire. Notat fra Rambøll 14.11.2014. 

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet er ikke belastet med støy. 
 

5.16 Luftforurensing 

Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning annen enn fra beskjeden mengde 

biltrafikk, som gir ubetydelig forurensning her. 

 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Analysen viser at det er et fareområde med kvikkleire som ikke bør berøres av byggeområdene. De 

øvrige registrerte punktene vil ikke kreve tiltak. 

 

Det vises ellers til ROS‐analysen, pkt. 8.10. 
 

5.18 Næring 

Det er ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet. Det er ingen bebyggelse benyttet til 

næringsformål innenfor planområdet. 

 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

Rambøll Norge AS har foretatt grunnundersøkelser. Det er for øvrig ikke foretatt nærmere analyser 

eller utredninger.
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planen legger til rette for boligbebyggelse, for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert 

småhusbebyggelse. Planområdet omfatter både eksisterende bebyggelse og planlagt ny bebyggelse. 

Furnesveien inngår i planen for den delen av veien som ligger innenfor områdene. 

Det er regulert inn leke‐ og uteoppholdsareal mellom boligfeltene. Det er også regulert inn en grønn 

sone som uteoppholdsareal langs sjøen. Byggegrensen mot sjøen følger i hovedsak bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel, § 9.1a, med krav om 50 m ubebygget areal mot sjø og vassdrag. 

 

I sydvestre del av planområdet, mot sjøen er det registrert kvikkleire i grunnen. Området er regulert 

inn som faresone og inngår i uteoppholdsarealet mot sjøen. 

 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

§ 12‐5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 
 

Områdene omfatter både eksisterende småhus og planlagte nye frittliggende småhus. Det 
legges til rette for eneboliger, men her kan også oppføres flermannsboliger. 
Det legges til rette for to‐ og flermannsboliger i to etasjer.  
Utnyttelsesgrad er inntil 35 % BYA. 

 

 Uteoppholdsareal f_BUT 
 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. 
 

 Lekeplass f_BLK 
 

 Lekeplassene er felles for boligområdene. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 
nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 
 

Området omfatter kommunal pumpestasjon nær sjøen. 

 
 Energianlegg BE 
 Området er avsatt til energianlegg for ny bebyggelse i området. 

 
 Naustområde BUN 
 Området er avsatt til eksisterende naust.  

 
 

 
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV omfatter den eksisterende Furnesveien gjennom planområdet. Avkjørsler til eiendommene er 

angitt med piler. Den regulerte veibredden fortsetter samme veibredde og fortau som for   

gjeldende reguleringsplan øst for dette planområdet. 
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Veien omfatter også ny vei i sydvestre del av planområdet. Veien betjener nytt felt for konsentrert 

småhusbebyggelse. Veien avsluttes med snuhammer. 

 
f_SKV 1 omfatter ny vei i sydvestre del av planområdet. 
f_SKV2 og f_SKV3 omfatter ny vei syd for Furnesveien og betjener totalt 13 boligtomter. 
f_SKV 4 omfatter eksisterende vei i sydøstre del av planområdet. Her inngår også et mindre nytt veistykke. 
Veien betjener eksisterende og nytt felt for frittliggende småhusbebyggelse.  

 
 

 Fortau o_SF 
 

o_SF omfatter nytt fortau langs Furnesveien innenfor planområdet. Fortauet er lagt på nordsiden av veien. 

Dette er fortsettelsen av planlagt fortau østenfor. 

 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT 1‐12 
 

Formålet omfatter flere felt langs veiene for anlegg av grøft/snøopplag. 
 

§ 12‐6. Hensynssoner 
 
 Frisikt 

 
For veikryss mot Furnesveien er det angitt frisiktsoner i h.h.t. Vegnormalen fra Statens vegvesen. 

 
 Ras‐ og skredfare 

 
Et område nærmest sjøen i sydvestre del av planområdet har kvikkleire. Dette er markert på 

plankartet som område for kvikkleire. 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde og plassering 

Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer, dvs. maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m. 

Garasje kan oppføres med maks mønehøyde 5.6 m over gjennomsnittlig terreng. 

 

Boligenes møneretning bør følge terrenget, og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 

 

Bygningene kan utføres med flatt tak for å bygge minst mulig i høyden eller ha saltak med minimum 18 

grader takvinkel. 

 
6.3.2 Grad av utnytting, antall boliger 

Områdene for spredt småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 25 % - 30% BYA. Her 

tillates det eneboligbebyggelse og i enkelte områder tomannsboliger. 

 

Områdene for konsentrert småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 35 % BYA. Dette gir 

anledning til rekkehus med to eller flere boenheter. 
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Samlet innen planen vil det kunne oppføres inntil 42 nye boenheter. 
 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det ønskes å holde et åpent preg på områdene med spredt boligbebyggelse. Området i vestre del 
nedenfor Furnesveien, mot sjøen, har fall mot syd. Her vil være en tettere bebyggelse, men med gode 
uteområder og god utsikt mot syd og mot sjøen. 

 

Generelt er her er gode sol‐ og vindforhold. Det vil være gode uteoppholdsarealer på bakkeplan og i 

tilstøtende områder. 

 

 

6.5 Parkering 

Krav til parkering er angitt i planbestemmelsene. 
 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 

El‐kraft, vann og avløp tilknyttes anlegg inntil utbyggingsfeltene, se pkt. 5.13 foran. 
 

ISE Nett AS anser det som naturlig å forsyne boligene fra de to eksisterende nettstasjonene, rett 

østenfor og rett vestenfor planområdet. Trafoene i stasjonene må byttes, og muligens også bytte 

selve nettstasjonene til større stasjoner. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Adkomst til sydøstre del av planområdet vil være fra Furnesveien og eksisterende vei ned mot sjøen. 
 

Adkomst til sydvestre del av planområdet vil være fra Furnesveien og ny vei ned mot sjøen og ny vei 

langs toppen av knausen mot syd. 

 

Furnesveien er skiltet til 30 km/t på grunn av mange avkjørsler og krevende høyde‐ og sidekurvatur. 

Antallet biler er imidlertid beskjedent. Ved anlegg av fortau på nordsiden av Furnesveien vurderes 

derfor dagens praksis som akseptabel. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Furnesveien er regulert til en bredde på totalt 13,0 m: 6,0 m kjørebane, fortau på 3,0 m og med 

tillegg på 2,0 m på hver side forgrøft/snøopplag. 

 

Nye adkomstveier er gitt en bredde på 5,0 m med tillegg på 1,5 m grøft/snøopplag på hver side. 
 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
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Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse og eller ferdigattest gis for det enkelte område. 

  

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9.3. 

Reguleringsbestemmelsene krever ikke sykkeloppstillingsplasser. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Nye adkomstveier er planlagt som offentlige veier. Eksisterende offentlige kjøreveier inngår i planen. 
 

6.9 Miljøoppfølging 

Her er ingen spesielle krav til miljøutforming ut over Plan‐ og bygningslovens bestemmelser. 
 

6.10 Universell utforming 

Universell utforming skal imøtekommes for all utbygging i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk. 

Utvendig skal eventuelle ramper ha en stigning på max. 1:20 og for øvrig i h.h.t. byggeforskriftene. 

 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, har vært i buk som landsbruksmark. Området 

er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 

 
 

6.12 Kollektivtilbud 

Se pkt. 5.9.4 foran. 
 

6.13 Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 
 

6.14 Sosial infrastruktur 

Det skal opparbeides lekeplasser og det skal tilrettelegges for uteoppholdsområder i forbindelse med 

boligbyggingen. Langs sjøen er det grøntområde som gir anledning til ferdsel. 

 

Innen planområdet er det for øvrig ingen tiltak i forhold til annen sosiale infrastruktur. 
 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann‐ og avløp knyttes til eksisterende nett. Plan skal utarbeides og være del av søknad om 

rammetillatelse. 

 

Kraftforsyning vil være fra eksisterende nettstasjoner, se pkt. 5.13. Salten Energi, ISE Nett, regner 

med at trafoene i disse to nettstasjonene må byttes når utbygging skal gjennomføres. Det er avsatt 

et nytt område for energianlegg.
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6.16 Plan for avfallshenting 

Avfallshenting vil skje med bil fra avfallsselskap. Det vil bli benyttet standard avfallsbeholdere for 

boligene. 

 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 

Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 

For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels. 
 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan som viser plassering av atkomst, 

bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering og beplantning. 

Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

 

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
 
 

7 Konsekvensutredning 

Som beskrevet under pkt. 2.4 foran: 
 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser er 

beskrevet når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak er beskrevet.
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8.1 Overordnede planer 

Planen følger overordnet plan. Her er ingen endringer i forhold til dette. 
 

8.2 Stedets karakter 

Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget skogfelt og åpent jorde til en 

tettere bebyggelse. 

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer. 
 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Som beskrevet under pkt. 5.6 er her ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Det er ingen rekreasjonsområder innenfor planområdet. Planforslaget er i tråd med overordnet 

plan. 

 

8.8 Uteoppholdsareal. 

Se pkt. 8.7. 
 

8.9 Trafikkforhold 

Planforslaget medfører en oppgradering av Furnesveien ved at det anlegges fortau på nordsiden av 

veien. 

 

Fullt utbygget vil planen medføre en økning i trafikken med anslagsvis maksimalt 76 ÅDT (anslagsvis 38 

nye boenheter) langs Furnesveien. Med referanse til Statens vegvesens vegnormal tilsier denne 

økningen ikke behov for å gi veien en høyere klasse. Det er først ved mer enn 1.500 ÅDT at en høyere 

klasse må vurderes. 

 
Planforslaget har ingen endringer i kollektivtilbudet. 

 
8.10 Barns interesser 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging fastslår at det er et nasjonalt mål å sikre barn og 

unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Planen har 

uteoppholdsområder og lekeplasser for nye boliger innen planområdet. Lekeområdene vil 

tilrettelegges etter prinsipp om universell utforming. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

Se pkt. 5.11. Vi er ikke kjent med at her er begrenset kapasitet for å kunne dekke behovet denne 

utbyggingen vil medføre. 
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8.12 Energibehov – energiforbruk 

Det legges opp til tradisjonell oppvarming ved strøm/ved for dette planområdet, med maksimalt 

energiforbruk ihht. byggeteknisk forskrift. Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved utbygging 

av området. 

 

8.13 ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 
Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 
For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels 

 
8.14 Jordressurser/landbruk 

I sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, er her tidligere jordbruksmark, ca. 9 daa. 

Planen viser utbygging av dette området til boliger. Dette er i tråd med overordnet plan.  

 

For øvrig berører ikke planen landbruksinteresser. 
 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp utbygges med grunnlag i eksisterende anlegg. 

Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved full utbygging. 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Drift og vedlikehold av nye adkomstveier til boligområdene vil ha en viss økonomisk konsekvens for 

kommunen. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen medfører ingen spesielle konsekvenser for næringsinteresser. 
 

8.18 Interessemotsetninger 

Naboer har kommentert planene om boligutbygging for nordre del av området, primært under 

henvisning til tap av friluftsområde, se pkt. 9.1‐ 6, ‐9 og ‐10 nedenfor. 

 

8.19 Avveining av virkninger 

Planen vurderes å være i tråd med gjeldende kommuneplan, og være en positiv utvidelse av 

Furnesområdet ved anleggelse av et attraktivt boligfelt med god utsikt. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader 

Vi har mottatt disse uttalelsene i forbindelse med annonsering oppstart planarbeid: 
 

1. Karina Furnes, 8215 Valnesfjord. Gnr. 76, bnr. 199 

E‐post sendt 31.08.2012. 

 
1. Den delen av Furnesveien som går vestover fra henne til neste avkjørsel er smal og svingete som 

gir dårlig sikt. «Det vil være uforsvarlig med en stor boligutbyggelse som her er planlagt uten at 

veien utvides og forbedres betraktelig.» 

2. Ber om at gammel sti til haugen rett vest for hennes eiendom til friluftsområde, brukt til 

bål/grillplass/rekreasjon, blir videreført i planen og at det estetiske rundt plassen med blir 

bevart som det er i dag. 

 
2. Sametinget 

Brev datert 23.10.2012. 
 

Viser til befaringsvarsel sendt 06.08.2012 og befaring gjennomført 22.10.2012. Det ble under 

befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner som skulle vær til hinder for 

tiltaket. Sametinget har ingen spesielle merknader til reguleringsplanen. Viser ellers til generelle 

bestemmelser for oppfølging. 

 

3. Norges Vassdrags‐ og energidirektorat, NVE 

Brev datert 10.09.2012. 

 
Viser til at NGUs løsmassekart angir risiko for ustabile grunnforhold mellom Furnesveien og 

sjøen. Her vil det kunne være fare for kvikkleireskred. Forholdene må være avklart før planen 

vedtas. 

 
4. Statens vegvesen 

Brev datert 09.08.2012. 
 

Ingen bemerkninger til planarbeidet. 
 

5. Nordland fylkeskommune 

Brev datert 21.08.2012. 

Planfaglig uttalelse 

1. Det bes om at gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland 
Hensyn tas. 

2. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

3. Hensyn til barn og unge må ivaretas både m.h.t. sikker skolevei, lekeområder mv. 

4. Viser til Naturmangfoldsloven  

Kulturminnefaglig uttalelse: 

5. «Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har 

foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag 

foreligger.» 
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Under åpent orienteringsmøte 25.01.2014 fremkom disse bemerkningene til de fremlagte 

planskissene: 

 

6. Område på oversiden av Furnesveien 

Flere av de fremmøtte beklaget sterkt at dette området skulle bebygges. Området er mye brukt 

som friluftsområde til tur og opphold. 

 
7. Sydvestre område, nedenfor Furnesveien 

Det ble spurt om krysset til Furnesveien kunne legges lengre vest, hvor det nu er skissert gangvei. 

Et kryss her ble antatt å ville gi bedre sikt forbilene. 

 

Referat fra møtet ble utsendt 03.02.2014. I etterkant av møtet er det mottatt disse kommentarene: 
 

8. Jernbaneverket 

Brev datert 17.01.2014. 
 

Ingen bemerkninger til det igangsatte planarbeidet. 
 

9. Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 168 og 257 

E‐post 09.02.2014 

 
Ønsker ikke at området opp mot friområdet Holten blir utlagt til tomter. Svært mange bruker 

området til rekreasjon. Det bør vernes for framtida forfriluftsområde. 

 

10. Beboere/eiere i området: Ola Siggerud, Sverre Olsen, Per Arne Steiring, Bjørnar Olsen, Alf 

Olsen, Solveig Eidnes Moursund, Olaug Furnes, Hermod Moursund, Idar Hunstad 
Brev datert 04.03.2014 

 
10.1. Viser til at innkalling til orienteringsmøtet 25.01.2014 ikke ble sendt alle beboerne i 

området. 

10.2. Frist for kommentarer etter møtet var svært kort og påklager saksbehandlingen. 

10.3. Vei fra krysset med Furnesveien og nordover ønskes fortsatt som en «kommunal/privat vei – 

ikke en vei med større trafikk.» 

10.4. Holten‐området «benyttes i dag som et rekreasjons‐ og friluftsområde for befolkningen, 

samt skole og barnehage. Vi ønsker ingen utbygging i Holten‐området.» 

 

11. Idar Hunstad og Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 169, 168 og 257 

Brev datert 07.03.2014 

 
Gjør oppmerksom på at det ligger kloakkledning, ca. 150 m lang, oppå bakken i Labakkhola fra 

husene til Idar Hunstad og Hermod Moursund fram til hovedkloakkanlegg på andre sida av veien.  

 
 

Merknadene er kommentert i vedtak om offentlig utlegging, pkt. 3.1. 



Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURNES VEST

Forfatter:
BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø

Forslagsstiller til planforslag:
Valnesfjord Invest AS, Nesveien 8, 8215 Valnesfjord

Dato: 08.12.2015

Sammendrag med anbefalinger

Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget
ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil
ikke kreve tiltak.

For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels.

Oppsummerende tabell - samlet risikovurdering

Virkning:
Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig 4 21, 24
Sannsynlig 3
Mindre sannsynlig 2 15
Lite sannsynlig 1 5, 6 42, 43 1

Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Det anbefales følgende tiltak:

Ingen avbøtende tiltak.

Metode
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på
foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke
sjekket.
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Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til
stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.

Vurdering av sannsynlighetfor uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er

en teoretisk sjanse

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom

reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift

over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige

miljøskader; system settes varig ut av drift

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1

Klassifikasjon med fargekoder

Tabell 1 Samlet risikovurdering

Virkning:
Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig 4 21, 24
Sannsynlig 3
Mindre sannsynlig 2 15
Lite sannsynlig 1 5, 6 42, 43 1

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnader i f.h.t. nytte

• Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
virkninger, krever tiltak.

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak

Tabell med mulige uønskede hendelser.
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til svært alvorlige
virkninger, krever tiltak.

Hendelse/situasjon
Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig Virkning
Risiko
ja/nei

Kommentar

Natur-, klima og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for,eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras /skred Ja 1 4 Nei Område med kvikkleire

vil ikke bli berørt av
byggearbeider.

2. Snø / isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei
5. Tidevannsflom Ja 1 1 Nei Pumpestasjon nær

sjøen kan bli utsatt.
6. Radongass Ja 1 1 Nei NGUs radonkart angir

moderat til lav
forekomst. Radonsperre
bør benyttes ved
nybygg.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei
Natur-og kulturområdet
9. Sårbar flora Nei
10. Sårbar fauna - fisk Nei
11. Naturvernområder Nei
12. Vassdragsområder Nei
13. Fornminner Nei Ikke kjent
14. Kulturminner Nei Ikke kjent
Bygde omgivelser
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Veg, bru,
kollektivtransport

Ja 2 2 Nei Biltrafikk og
persontrafikk, men
oversiktlig og lave
hastigheter.

16. Havn, kaianlegg Nei
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon

Nei

18. Skole barnehage Nei
19. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

Nei

20. Brannslukningsvann Nei
21. Kraftforsyning Ja 4 1 Ja Nettstasjoner må

oppgraderes.
22. Vannforsyning Nei
23. Forsvarsområde Nei
24. Rekreasjonsområder Ja 4 1 Nei Noe av dagens

friområde endres til
boligutbygging
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Forurensningskilder – Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensing Nei
26. Permanent forurensing Nei
27. Støv og støy; industri Nei
28. Støv og støy; trafikk Nei Svært beskjeden økning

i forhold til dagens
trafikk

29. Støy; andre kilder Nei
30. Forurenset grunn Nei
31. Høyspentlinje Nei
32. Risikofylt industri Nei
33. Avfallsbehandling Nei
34. Oljekatastrofeområde Nei
Forurensing – Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
forurensing

Nei

36. Støy og støv fra trafikk Nei Svært beskjeden økning
i forhold til dagens
trafikk

37. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

38. Forurensing av sjø Nei
39. Risikofylt industri Nei
Transport - Er detrisiko for:
40. Ulykke med farlig gods Nei
41. Vær/føreforhold
begrenser tilgjengelighet

Nei

42. Ulykke i av- og
påkjørsler

Ja 1 2 Nei Utkjøring fra eiendom
til Furnesveien, men
hastighet bare 30 km/t

43. Ulykker med gående -
syklende

Ja 1 2 Nei Utkjøring fra eiendom
til Furnesveien, men
hastighet bare 30 km/t

44. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for
terror/sabotasje

Nei

46. Regulerte vannmagasin
med usikker is /varierende
vannstand

Nei

47. Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner samt
gruver, sjakter og lignende

Nei

48. Andre forhold Nei

BOARCH arkitekter a.s
08.12.2015



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15144     
 Arkiv sakID.: 18/2493 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
099/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
105/13 - 105/16 - 105/37 - Inger Fiva Grimstad - Deling  / justering av grunnareal 
Klagebehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven – bestemmelse i 
kommuneplan – avslås søknad om fradeling uten utarbeidelse av reguleringsplan. 
 

 
Vedlegg: 
04.10.2019 Klage på deling/justering av grunneiendom - Ny behandling - Kopi av brev til 

Fylkesmannen i Nordland 
1422474 

04.10.2019 E-post 1422475 

11.07.2019 10537 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om delingjustering av grunneiendom. 
Ny behandling 

1416343 

03.06.2019 Opphevelse av vedtak - deling - gbnr 105/13 1412323 
 
Sammendrag: 
 
Fradelingssøknaden er tidligere behandlet og innklaget. Fylkesmannen opphevet vedtaket med 
bakgrunn i saksbehandlingsfeil. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det er tidligere gitt avslag på søknaden med henvisning til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. I 
utsendt vedtak datert 13.09.2019 ble det informert om klagefrist på tre uker fra vedtaket er gjort kjent 
for mottager. Fauske kommune har mottatt klage datert 1.oktober 2019, journalført 4. oktober.  
 
I henhold til forvaltningsloven § 30 anses klagen å være rettidig mottatt.  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Innklager henviser til ulik ordbruk i kommuneplanens bestemmelser Del 1 §1.3 siste kulepunkt - Spredt 
bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 enheter – og  ordbruken i Del 5 …. der ny og 
eksisterende bebyggelse utgjør en gruppe på 4 enheter eller mer, skal det utarbeides reguleringsplan. 

Området som søkes fradelt er innenfor et LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

Det er sammenheng mellom disse to krav. Del 1 som innklager henviser til - inntil 4 enheter – må leses 
som 3 enheter og ikke 4. Det følger av Del 5 der kravet er – ny og eksisterende bebyggelse til sammen 



utgjør en gruppe på 4 enheter. 

Saksbehandler er enig i at fradeling av landbrukseiendommens våningshus ikke medfører ytterligere 
bebyggelse utover eksisterende bebyggelse. Men fradeling av våningshuset endrer statusen med 
bebyggelse med å ha 3 boligenheter og en landbrukseiendom med våningshus til 4 boligenheter og 
landbrukseiendom uten våningshus. 

Det er når bebyggelsen, unntatt landbruksbebyggelse, blir 4 enheter at bestemmelsen om 
reguleringsplan trer i kraft. I denne søknaden - om den innvilges - blir det to boligeiendommer på hver 
side av veien og de vil ha felles grenser. 

 

På illustrasjonen er eksisterende enheter gitt samme skravering og landbruksarealene er uten 
skravering. Ny omsøkt fradeling er gitt er vist med heldekkende farge. 

Klager ber kommunen definere hva som er «tunet på gården». Bestemmelsene i kommuneplanen 
definerer ikke dette uttrykket, men saksbehandler anser «tunet på gården» til å være et sentralt 
midtpunkt beliggende mellom landbrukseiendommens samlede bebyggelse. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fylkesmannen i Nordland      
Postboks 1405   
8002 Bodø 
 
Klage på : 105/13 – 105/16 – 105/37 – Inger Fiva Grimstad – Deling/justering av 
grunneiendom. Ny behandling. 
 
Viser til brev av 13.09.2019. Ref.nr19/13291. 
 
Som part i ovennevnte sak og som eier av gbnr105/37 ønskes det utfyllende presiseringer fra 
Fauske kommune. 
 
I henhold til brev av 13.09.2019 foreligger det tilstrekkelig grunnlag til å kunne gi tillatelse til 
fradeling etter Jordloven.  
 
Tillatelsen ble stoppet ihht bestemmelsen i kommuneplanen del 5  -Landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt reindrift (LNFR) (PBL §11-7, pkt. 5) , §5.1.2 LNFR areal for spredt 
bolig,fritids-eller næringspark : For tiltak etter pbl § 20-1a, b, d, g, k, l og m i områder med 
spredt bebyggelse, der ny og eksisterende bebyggelse til sammen utgjør en gruppe på 4 
enheter eller mer, skal det utarbeides reguleringsplan. 
 
    ********* 
 
I kommuneplanens del 1 – Generelle bestemmelser §1.3 som omhandler plankrav, heter det: 
«For områder avsatt til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 skal tiltak etter 
pbl § 1-6 eller fradeling til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 
Dette gjelder også der krav om reguleringsplan ikke er nevnt særskilt». 
 
Det heter videre: 
«Plankravet kan fravikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt: 
- Spredt bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 enheter».  
 
Søknaden vår gjelder ikke et byggeprosjekt eller fradeling til et «slikt» tiltak som det refereres 
til i KP bestemmelsenes §1.3. Vi har søkt om arealoverføring for å omstrukturere 
eiendomsstrukturen med det formål å kunne beholde innmark/utmark i familien for 
kommende generasjoner, ikke for å tilrettelegge for nye boliger. 
 
I vårt tilfelle er det ikke enighet i måten det skal telles enheter på da garasjer, tilleggsarealer er 
blitt tildelt selvstendige gårds- og bruksnummer og ikke ment til å være brukt til bolig eller 
opphold.  
 
Vi ber om en presisering fra Fauske kommune om hva som her menes med «enheter» og hva 
som da er normen for telling av disse. Vi sitter igjen med en tolkning av enheter til å 
omhandle bebyggelse som er ment for varig opphold og/eller planlegging/tilrettelegging for 
ny bebyggelse for varig opphold - altså boenheter. Viser til nevnte bestemmelse hvor det står 
bla «(…) der ny og eksisterende bebyggelse til sammen utgjør en gruppe på 4 enheter eller 
mer, skal det utarbeides reguleringsplan». 
 



Med 4 enheter eller mer , menes det da her 4 enheter innenfor samme GBNR, eller menes det 
for enheter eiendommer hvor der skal føres opp ny bebyggelse utover eksisterende, med 
tilstøtende grenser? I så fall, hvor setter man grensen på hva som tas med i beregningen? 
 
Videre ber vi om at Fauske kommune definerer hva som betraktes som «tunet på gården».  
 
Vår tolkning av dette har i alle år vært at arealene rundt husene Lundveien 38 /Lundveien 40 
/Lundveien 42 danner gårdstunet og tunstrukturen da det er disse hus som deler felles 
innkjørsel gjennom en allè, har felles snuplass og struktur for garasjeoppstilling. Dessuten er 
det her hvor det også står tuntrær fra det opprinnelige tunet som besto av våningshus på vår 
tomt og driftsbygg hvor Inger Grimstad i dag har sitt hus.  
 
I nedre del av allèen er det en veistump ned til fritidseiendom som er blitt bruksendret til 
bolig. Eiendommen har ingen naturlig tilknytning til det som vi definerer som gårdstunet og 
ligger heller ikke inne som en «øy» i GBNR 105/13. Den fremstår selvstendig, med nylig 
opparbeidet bred innkjøring, garasjeplass og snuhammer. Den har i så måte ingen relevans 
hva tilknyttede «enheter» angår. Denne er likevel tatt med i tellingen fra Fauske kommune, til 
tross for at den i alle år aldri har forholdt seg til hverken den tidligere gården eller nåværende 
boligstruktur som utgjør tunet ut i fra vårt skjønn. 
 
Vi forstår og antar også at prosessen må gjennomføres i to trinn ved at det først adskilles ei 
tomt til Inger Grimstad sitt bolighus og deretter overføres resterende areal til GBNR 105/37. 
Enten at det overføres til meg som eier uten bygning på med selvstendig GBNR eller legges 
inn under GBNR 105/37 som da vil videreføre og opprettholde dagens situasjon med tanke på 
«enheter». 
 
  
Intensjonen med søknaden er ikke å klargjøre eiendom for utbygging eller å bygge opp noen 
ny boenhet. Vårt ønske var en omorganisering av eierstruktur, slik at dyrket mark og utmark 
fortsatt kan forbli i familiens eie. Vi stiller oss uforstående til kommunens vedtak, da 
eiendomssituasjonen vil bli som tidligere, men da med ny eier av dyrket mark. Om det her 
kreves at eiendomsgrense for bolighus 105/37 oppløses er vi innforstått med det – til tross for 
at landbrukseiendom ikke må ha et våningshus tilknyttet seg. 
 
 
 
 
Fauske, 1.oktober 2019 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ulla-Britt Karlsen 
 
 
 
 
Kopi  Fauske kommune, Plan /utvikling, PB 93,  8201 Fauske 
 



 



Fra: Ulla Britt Karlsen <ullabrittkarlsen@hotmail.com> 
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 16:50 
Til: Postmottak 
Kopi: Georg de Besche dy 
Emne: Sak nr.196/19 . 105/13 – 105/16 – 105/37 – Inger Fiva Grimstad – 

Deling/justering av grunneiendom. Ny behandling. Deres Ref.nr 19/13291 
Vedlegg: Klage saksnr 196 19. refnr 19 13291.pdf 
 

Se vedlagte klage jf.Sak nr. 196/19. 105/13 – 105/16 – 105/37 – Inger Fiva Grimstad – 

Deling/justering av grunneiendom. Ny behandling. Deres ref.nr 19/13291. 

 

Mvh 

 

Ulla-Britt Karlsen 



 
 
 
 

Dato:  11.07.2019 
Vår ref.: 19/10658 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Inger Five Grimstad 
Lundveien 38 
8206 FAUSKE 
 
 
 
 

105/37 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom. Ny behandling 
 
Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak av og saken skal behandles på nytt. På grunn 
av stor saksmengde og ferieavvikling underrettes De om at den blir behandlet medio 
september. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Georg de Besche d.y. 
Ingeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Ulla-Britt Karlsen    



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.05.2019  2019/704 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Margrethe Benson, 75 54 78 62 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Opphevelse av vedtak- deling - gnr/bnr 105/13 i Fauske 

Fylkesmannens vedtak 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 annet ledd, jfr. første ledd bokstav c opphever 
Fylkesmannen Fauske kommunes vedtak av 18.10.2018 om – på vilkår – å gi samtykke til 
fradeling av en tomt på inntil 2 daa fra gnr 105 bnr 13. Saken sendes tilbake til kommunen for 
ny behandling. 
 
Innledning 
 
Fauske kommune fattet 18.10.2018 – med hjemmel i jordloven § 12 – vedtak om å gi samtykke til 
fradeling av inntil 2 daa fra gnr 105 bnr 13 til boligformål.  
 
Det ble satt følgende vilkår: 
«Det må sikres bebyggelse på landbrukseiendommen før fradeling til boligparsell. 
Det ønskede driftssenter på eiendom 105/37 med tillagte parseller 105/43 og 105/68 og parsell 105/16 må 
sammenføyes med g.nr. 105 b.nr. 13 før boligparsell som omsøkt, kan fradeles den sammenføyde enhet.» 
 
Ved brev av 28.03.2019 bekreftet kommunen at det er satt vilkår om sammenføyning av 
eiendommene gnr 105/13, 105/16, 105/37, 105/43 og 105/68. 
 
Gnr 105 bnr 13 og 16 eies av Inger Fiva Grimstad. Gnr 105 bnr 37, 43 og 68 eies av Ulla Brit Karlsen. 
 
Sammenslåing av eiendommer 
 
På Kartverkets hjemmesider heter det følgende om sammenslåing av eiendommer: 
«Hvis du vil slå sammen to eller flere eiendommer som du eier, kan du ta kontakt med kommunen. Før du 
gjør det, bør du også sjekke i grunnboken at det er tinglyst samme eier på eiendommene. Det kreves at 
hjemmelshaver skal være lik på alle eiendommer som skal slås sammen.» 
 
 
 
 



  Side: 2/2 

Fylkesmannen bemerker 
 
I henhold til forvaltningsloven § 35 annet ledd jfr. første ledd bokstav c kan klageinstansen omgjøre 
eller oppheve et vedtak fattet av et underliggende organ dersom vedtaket er ugyldig. Fylkesmannen 
er klageinstans i delingssaker etter jordloven. 
 
Som det fremgår av informasjonen fra Kartverket er det er ufravikelig krav at det er identisk eier på 
de eiendommene som skal sammenføyes/sammenslås. Det er ikke tilfelle i denne saken. 
Kommunen har i denne saken anvendt loven feil. Det er ikke anledning til å sette vilkår for et 
delingssamtykke at gnr 105/13, 105/16, 105/37, 105/43 og 105/68 skal sammenføyes. Kommunens 
vedtak av 18.10.2018 må anses ugyldig. Kommunen må etter dette behandle delingssøknaden fra 
Inger Fiva Grimstad på nytt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
John Kosmo (e.f.) 
landbruks- og reindriftsdirektør 

  
 
Margrethe Benson 
juridisk seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Ulla Britt Karlsen Lundveien 40 8206 Fauske 
Inger Fiva Grimstad Lundveien 38 8206 Fauske 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15997     
 Arkiv sakID.: 19/1506 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
100/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 
 Kommunestyre  

 
 
103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom til ISE Fjernvarme 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan- og bygningsloven §19:2 under 
følgende forutsetning: 

· Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

· Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere dette opp 
mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
 
Vedlegg: 
14.06.2019 Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 860 og gnr. 103, 

bnr. 1613 
1412852 

07.06.2019 Søknad 1412901 

15.10.2019 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom til ISE Fjernvarme 

1423736 

15.10.2019 Nabovarsel 1423737 

15.10.2019 Kart 1423738 
 
Sammendrag: 
Vedtak om salg av kommunal eiendom er tidligere behandlet i Plan- og utviklingsutvalg og 
Formannskap.  
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune søker nå å få gjennomført fradeling av vedtatt areal. Området er ikke regulert og i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det krav at det skal foreligge godkjent 
detaljreguleringsplan.  
 
Det er ikke søkt om dispensasjon og det er i saksdokumentene fra vedtak om salg ikke opplyst noe om 
kravet til detaljreguleringsplan.   
 



 
 



  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fradeling av areal i områder merket BN skal ha detaljreguleringsplan som denne søknad omfatter. 
Saksbehandler mener kommuneplanens bestemmelser er klare og tydelige på det skal utarbeides 
detaljreguleringsplan. Fradeling av areal i slike områder skal være i samsvar med reguleringsplan og kan 
ikke gjennomføres før planen foreligger.  
 
Siste setning i bestemmelsene er tydelig på at dispensasjon ikke kan gis: 
Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er stilt særskilt plankrav.  
 
Det som er nytt for utnyttelsen av næringsarealet til denne er at det medfører tømmertransport. 
Kommunale veier frem til industriområdet har veiklasse BK 10 og 50 tonn vogntogvekt. 
Tømmertransporter kan for denne veiklasse være 19,5 meter lange. Det er å anta at transportene i 
hovedsak vil komme inn fra avkjøring E6 til Fugleveien. Men det er tillat å komme med transporter fra 
riksvei 80 ved kirken over Vestmyra og inn på industriområdet. Saksbehandler har ikke fått dokumenter 
eller kjennskap til omfanget av antall transporter eller mengde virke som skal transporteres. I 
saksopplysningene vedrørende salg er det ikke nevnt hvilken vei transporten kommer, vil den følge 
viktige skoleveier for barn og passere boligområder. Støy, økt trafikkmengde og lokal miljøpåvirkning er 
ikke nevnt annet enn nødvendig areal for mottak og lagring av virke for flisfyring. Om prosessen fra virke 
til flis omfatter avskalling av bark og om denne skal benyttes eller deponeres (uttransporteres til annet 
deponi?) fremkommer ikke. En utredning om disse forhold, jmf. Lov om folkehelse, ville vært belyst 
gjennom en reguleringsprosess.  
 
Da «SKS hallen» ble etablert i tilstøtende område ble det gjort gjennom en reguleringsplan.  
 
Saksbehandler ser det som presedensdannende for kommende søknader om det innvilges dispensasjon 
om å fravike kravet til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. I saken som var til behandling i 
Formannskapet om erverv av nevnte arealer var det opplyst i mail fra saksbehandler at det vil bli stilt 
krav til regulering. I svar fra kjøper ønsket han at saken skulle igangsettes og fradelses. Saksbehandler er 
da innforstått med at kjøper var klarover at det vil bli stilt krav til regulering  
 
I og med at selve salget er vedtatt i formannskapet som egen sak bør kommunen gå innfor fradeling, 
men at det stilles følgende krav: 



· Ved evt etablering av ny bygning på fradelt tomteareal utløser det krav om  

detaljreguleringsplan. 
· Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om og vurdere dette opp mot 

gjeldende bestemmelser som beskrevet tidligere i dokumentet.   

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/8415     

 Arkiv sakID.: 19/1506 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

059/19 Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019 

042/19 Kommunestyre 13.06.2019 

 
 

Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 
1613 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 12.06.2019 

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. 

 
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 
· 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. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 042/19 Vedtak: 

Vedtak: 
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. 

 
Vedlegg: 

07.06.2019 Søknad 1412901 

 

Sammendrag: 
Indre Salten Energi søker erverv av 2 parseller fra kommunal tomt 104/650 og 103/11. Parsell nr. 1 er på 
ca 780 m2 og parsell nr. 2 er på ca 506 m2. parsellene grenser opp mot ISE AS sin eiendom 103/1613 og 
104/860.   
 
Arealet er tenkt benyttet til lagring/tørking  av tømmer i forbindelse med å sikre fremtidig drift av 
fjernvarmeanlegget.  
 
 
Saksopplysninger: 
Av søknaden fremgår det at ISE AS ønsker å sikre framtidig drift på fjernvarmeanlegget ved å gå over til 
flis fra ‘’jomfruelig virke’’, og i den sammenheng vil det være behov for å utvide dagens eiendom slik at 
dette blir i nærheten av flisfyren for lagring av tømmer for tørking. 
 
Det har vært avholdt møte med ISE AS ang. kjøp på areal tilknyttet lagring av tømmer i forbindels med 
flisfyring. Fra møte var det tenkt ervervet et sammenhengdende areal på ca 6500 kvm, men i ettertid er 
dette arealet krympet til 2 stk små parseller som utgjør samlet  ca 1286 kvm. Parsellene ligger inntil ISE 
AS sin eiendom, en parsel mot vest og en mot sør/sørøst.  
I utgangspunktet er løsningen som ISE AS har fremlagt på erverv av parsellene ingen god arealutnyttelse 
av industriarealet, men det kan aksepteres i og med at Famko AS som er nabo til ISE AS er interessert til 
erverv av areal av til sin eiendom gnr. 103, bnr. 1169. De har i dag noe av sin bygningsmasse på 
kommunal grunn, samt at de har behov tillegssareal for lagring.  
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen ser det som positivt at ISE kan få drift på fjernvarmeanlegget, samt at det gir en god 
miljøgevinst.  
 
Det er ikke tatt takst av arealet for prissetting, men Rådmannen foreslår at pris pr. m2 for arealet settes 
lik det som er vedtatt på Søbbesva industriområde, da disse 2 områdene er reltativt like. Prisen pr. kvm 
på Søbbesva industriområdet ble vedtatt mai 2018 til kr. 87.60,- Ved indeksregulering er prisen 90 kr. pr. 
kvm. 
 
Rådmannen anbefaler salg av omsøkte arealer til ISE AS. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



Fra: Rune Reisænen

Sendt: fredag 31. mai 2019  08:02

Til: Eva Helene Kielland

Emne: VS: SV: Fjernvarme  -  utvikling-NB

Hei og god morgen.

Kan du opprette sak nå og legge  denne inn på saken. Jeg må lage sak til FSK som er fk tirsdag.

Med  vennlig hilsen
Fauske kommune

Rune  Reisænen

Enhetsleder  plan  og utvikling

+47 75 60 40 59  I  951  74666

rune.reisanen fauske.kommune.no

Miljøfyrtåfn'

Fra:  KjellSaeterhaug <K‘ell.saeterhau isener i.no>

Sendt:  torsdag 23. mai 2019 10.21

Til: Rune Reisænen <rune.reisanen fauske.l<ommune.no>

Kopi: Trond Heimtun <trond.heimtun fauske.kommune.no>; Odd-Emil Ingebrigtsen <%:

emil.in ebri  tsen  isener i.no>

Emne:  SV: SV: Fjernvarme  -  utvikling-NB

Hei

Er det mulig å få avklart tomtekjøp allerede i formannskapsmøte 4.juni?

Jeg har  fått avklart  at nødvendig tomteareal er en god del mindre enn de 6 562 m som er angitt

nedenfor.

Arealbehovet er på 1200-1300 m2, jf kartskissen nedenfor.

Det er ønskelig å formulere dette som en opsjon på kjøp (slik at vi får fullført de avtaler som

tomtekjøpet er betinget  av)...



(

/

_  ,-f— ' +71??? '.I'ihfzk—q. _ 'I

/” Vm ”**—a— &, _/
_.______;_,/ .

+103  1513

rr-u M om‘l-W'HHEWEIM  3

.ge »: \98 ' .‘ %:;

+!li' I‘ "“139;
- a

.  "å

.l'.

1.

._, ,.,r 'r;
(å,

"å

9
f  1/ .  *— 7  "

"- E' Tl“ °" A'. .,e

»; " ms.

.  .  1; .-(
// Qx Q

Vennlig hilsen

Kjell  Saeterhaug

Indre Salten Energi AS

Telefon: +47 416 97 959

E-post: k'ell.saeterhau isener i.no

www.isenergi.no

.

Tenk på miljøet  —  ikke skriv ut denne e—posten med mindre det er nødvendig

lndre
Sonen

En ergi 

Fra:  Rune Reisænen <rune.reisanen fauske.kommune.no>

Sendt:  torsdag 25. april 2019 12:04
Til:  Kjell Sæterhaug <K'elf.saeterhau isener i.no>

Kopi: Trond Heimtun <trond.heimtun fauske.kommune.no>
Emne:  SV: SV: Fjernvarme  -  utvikling-NB

Hel.



Vedlagt følger en kort orientering om  kjøp av tilleggsareal.

Kjøp av tilleggsareal.

Viser til deres henvendelse om kjøp av tilleggsareal fra kommunal eiendom gnr. 103, bnr. 11. Ønsket

kjøpt  areal  er på ca 6562 m2.

Arealet som det søkes  kjøpt  er  i  kommuneplan definert som industri og LNFR område. Ideler av

industriområdet og i LNFR området er det faresone. Det betyr at  lagring av  tømmer i disse områdene

vil utløse  krav  om geoteknisk vurdering, samme gjelder også ved evt etablering av  ny bygning.
Området er ikke regulert, kun  avsatt  til  industri.  Ved evt etablering av  nytt bygg så  vil  det bli stilt  krav

om regulering.

Pris pr. m2 er kr. 89,- (benyttet samme kvm pris som på  søbbesva  industriområde) ltillegg kommer

kostnader  i  forbindelse med deling, oppmåling og offentlige avgifter/gebyrer.

Salg av  tilleggsareal  skal  behandles politisk, førsti  planutvalget  så endelig vedtak i  Formannskapet.

Nærmeste møte  i planutv.  er 21 mai og i  Formannskapet  4juni.

Plan  og utvikling utarbeider saken med innstilling som skal behandles  i  de nevnte  utvalgene.

Om noe er  uklart, ta kontakt med undertegnede.

Med  vennlig hilsen
Fauske kommune

Rune Reisænen
Enhetsleder  plan  og utvikling

+47 75 60 40 59  I  951  74666

rune.reisanen fauske.kommune.no

Miljolynå-m'

Fra: Kjell  Sæterhaug <K'ell.saeterhau isener i.no>

Sendt:  onsdag 24.  april  2019 07.01

Til: Rune Reisænen <rune.reisanen fauske.l<ommune.no>

Kopi:  Trond Heimtun <trond.heimtun fauske.kommune.no>

Emne: SV: SV: Fjernvarme -utvikling-NB

Rune,

God morgen og takk  for kartet©



Søknad om deling/justering av  grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen framsettes  i  medhold av  plan- og
bygningslovens (pbl) §20-l bokstav m  -jf.  § 26-1 og lov om

eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel  3  og 7.

Alle relevante punker fra  1  -— 5  må være  utfylt.

Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg.

Søknaden  sendes

%
FAUSKE KOMMUNE

Plan og utvikling, Postboks  93

820] Fauske

 

Gnr, Bnr Hj emmelshav er  (med blokkbokstaver)

[LS \‘ '31'v")b\ b\b(‘\—1U”\L
Adresse: Postadresse
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Gm: Bnr. Hjemmelshaver  (med blokkbokslaver)
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Adresse Postadresse

!A  b  ;» v;k
Gnr. Bnr. Hjemmelshaver  (med  blokkbokstaver)

Adresse Postadresse

Gnr Bnr. Hjemmelshaver  (med  blokkbokstaver)

Adresse Postadresse

f. «:L-';- 53
221 Søknaden gjelder:
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fradeling av  grunneiendom  (parsell) med  oppmålingsforreming

[] arealoverføring eller  grensejustering med  oppmålingsforretning

I:I fradeling av  veggrunn  med  oppmålingsforretning

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:

gå?? ] hht pbl Kommuneplan Cl RBgulermgsplan [] Godkjent lomledelingsplan

Søknad om jf  pbl§  19-1.  fra
dispensasjon  bestemmelser  i: E]  forskrifl C] vedtekt

D  plan- og bygningslov-

Underskrifi

El  kommuneplan

Joumalm  '

Plass for  kommunes  stempel

' ,
("' '

c. ,,/ Wf—m -
Tele fonm'.  dagtid

(%'st ’H keg. k-
Undersrn'fi  ll,

'? .c' cfä—"L '*—-—— -
Telefo  Uldaglld

"(SW "14 L40- &
Underskrift

Telefonnr.  dagud

Underskrift

Telefonnr.  dagtid

 

Legg ved gjenpart av

nabovarsel, la'ittering for at

varsel er gitt/sendt og kopi
av kart som viser hvilket
areal/grense det  søkes  om.

I:] Prival forslag

El  regulenngsplan



‘.\'—' :uu'.  ”.I'vllh'l

B'Selvslendig hruksenhet

Parsellen(e)  [] BOllghus

skal
benyttes til El  Fritidshus

E' Industri/bergverk

El \‘arehandel/forsikring’hotell/restauram

Adkomst D  Riks—/Fylkesveg

Pb]  §  27-4  og

vegloven §§  D  Ny aiOl'SCI fra offentlig veg
40-43

E] Avkjm'sclstillatelse er gin

Vannforsyning ‘qoflemlig vannverk

Pbl §27-l

D  Annet

Avløp OlTemlig avløpsanlegg

Pbl §  27—2

[]  Utslippsullalelse er gin

      

Parsell Areal

r”: wmfi‘ XL“
.]? Fn  »

Navn  og adresse  på evt.  kjøper/festcr

Gnr/Bnr.
UTilleggsareal til:

C]  Offentlig virksomhet [:l Offentlig frluflsområde

El lndustri/bergvcrk El Offentlig veg

E] Naturvern D  Annet koxruuunikasjonsareal/teknv  anlegg

Kommunal  \‘eg D  Privat veg

D  Utvidet  bruk  av eksisterende  aVkJBI'SCl

[] Sakn.  om avkjnllatelse vedlegges [] Adkomst  sikrel  ifølge vedlagt dokumenter

[:l Privat felles  vannverk.  Tilknymingstillalelse vedlegges

[]  Privat  fellesanlegg — beskri»

[l Privat  enkeltanlegg

[]  Søkn  om ulslippstill, vedlegges I:] Avløp sikret ifølge \‘edlagle  dokument

     i  ,

Joumalnummer
nr. cam2

N D  '- *>a'77—«x.  I  $a  P  01. rd $441.0 L.

W": .um-r. :åéi  :  Å;  .

Navn (med  'blokkbolstaver) Adresse Postadresse  r-

3L ”% .um/Lit :LFIL ”t? S" 451‘2'5 L! 82:4 +41 >0» g:

 



.  REC
B.  Kvittering for  nabovarsel  -  Sende  på e-post eller sms % “emmmgmgmdk°"”“"°"""“"e"% sammen med byggesøknad.

Husk at nabo må svare deg for at varselet skal være gyldig. K29 OK .510 H
Lesebekreftelse holder ikke. '— "”""" '  " " " '

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse Postboks 93
Postnr/sted'8201 Fauske

KommunezFauske

Naboen jeg har varslet:

Navn eier/fester: Iris Salten lKS

Navn eier/fester

% Adresse: Postboks 6094

%Postnr/stedz8031 Bodø

Naboen jeg har varslet:

Navn eier/fester:  Famko AS

Navn eier/fester

Adresse: Postboks 93

Postnr/stedz8001 Bodø

Naboen jeg har varslet:

Navn eier/fester: Ise AS

% Navn eier/fester:
%

%Adresse: Postboks  4
Postnr/stedz8201 Fauske

Naboen jeg har varslet:

Navn eier/fester: Fauske kommune

Navn eier/fester:

Adresse. Postboks 93

Postnr/stedz8201 Fauske

. {Olfiwcx Hhx'blc
? Gårdsnr;103/104

% Festenr:

' Dato bekreftet:

1 Dato bekreftet,

Dato bekreftet:

Dato bekreftet:

Gårdsnr: 103

Festenr:

Dato bekreftet:

Gårdsnr. 103

Festenr;

Dato bekreftet:

Dato bekreftet:

Gårdsnr: 103

Festenr:

Dato bekreftet:

Gårdsnr: 103

Festenr:

Dene skjemaet kan brukes %stedet «'or blanxezt S156  Nabovarsell € Utga: av Duekw'aäez for Dyggkvallret VE’SJO“ 1C 2

Bruksnr; 1 1/650 %

%
Seksjonsnr; %

g Husk å legge ved bekreftelse

fra nabo pä monan varsel.

Bruksnr: 1352

Sekspnsnr:

Bruksnr:1169 %

Seksjonsnr; %

Bruksnr 1613

Seksjonsnr:

""—5 u 49
c A _ %

Bruksnr. 1 1

Seksjonsnr

S-de 12v 1



Nabovarsel _
sendes til  berørte naboer og gjenboere N Ullstlll
Ved riving skal kreditorer med pengeheftelseri eiendommen varsles, pbl § 21-3

T“ (nabO/gjenboer) Tiltak på  eiendommen:

Fauske kommune plan/utvikling Gnr- Bnr- Festem-

Postboks 93 1103 l  l
Eiendommens adresse

8201  Fauske Postboks 93

Postnr. Poststed

Som  elerlfester  av: 8201 Fauske
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Kommune

103 l ] Fauske
Eiendommens adresse Eier/lesler

POStbOkS 93 8201  Fauske Fauske kommune

Det varsles herved om

Nybygg l:] Anlegg G Endring av fasade G Riving

Påbygg/lilbygg G Skilt/reklame l:l Innhegning mot veg E] Bruksendring

   

fl”-
DIREKTORATEY

FOR  BYCGKVALITET

1.

Seksjon snr.

.  . .  . . Oppretting/endring av matrikkelenhet Annet
Mldlertldlg bygnlng, konstrukslon eller anlegg D Antennesystem D (eiendomsdeling) eller bortleste

Dispensasjon etter plan— og bygningsloven kapittel 19

Plan— og bygningsloven Vedlegg nr.
med forskrifter l:l Kommunale vedtekter [:! Arealplaner l:l Vegloven B  _

Arealdlsponering

Sett kryss lor gjeldende plan

X Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv  nærmere  hva nabovarslel glelder

salg av  eiendom, se vedlagt kan

Vedlegg nr.
Q  _

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tll

Forelak/llllakshaver

Fauske kommune. plan og utvikling
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Rune Reisænen postmottak@fauske.kommue.no 75604000

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes tll 777777 , , , W " , , i 7,", ,

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Navn Postadresse

Fauske kommune. plan og utvikling Postboks 93

Postnr. Poslsted E-post

820]  Fauske postmottak@fauske.kommune.n0

Vedlegg
. . Ikke

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra — tll relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B —

Situasjonsplan D — X

Tegninger snilt, fasade E —

Andre vedlegg 0 —

Underskrift

Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Fauske 28.08.2019 >.”,
Gjemas med blokkbokslaver

RUNE REISIENEN
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Fauske Kommune

Eierliste for: Fauske  kommune

Eiendom äNavn

1841 - 103/11 EFAUSKE KOMMUNE

Adresse

Postboks 93

Eiendommens adresse(r)

Fotballhallen  SKS Arena 103/11/0/0;  Sjøgata  48: 51219313 52;  Sjøgata  54

Eiendom gNavn

1841-103I1169 EFAMKO AS
Adresse

Postboks  93

Eiendommens adresse(r)

Hammervelen 1

Eiendom äNavn

1841 -103/1352 ;IRIS SALTEN IKS
Adresse

Postboks 6094

Eiendommens  adresse(r)

Hammerveien  4

Eiendom äNavn

1841-103/1613 EISE FJERNVARME  AS

Adresse

Postboks  4

Eiendommens adresse(r)

Hammervelen 3

  

 

g8201 FAUSKE

:Rolle

jemmelshaver  (H)

;Poststed

30001 BODØ

äRoIle

äHjemmelshaver  (H)

fPoststed

28031 BODØ

;Rolle

åHjemmelshaver  (H)

;Poststed

;8201 FAUSKE

åPersonstatus

EPersonstatus

gPersonstatus

%Personstatus

Side  1 av 1
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Vennlig hilsen

Kjell Sæterhaug

Indre Salten Energi AS

Telefon: +47 416 97 959

E-post: k'ell.saeterhau isener i.no

www.isenergi.no

.
Indre
Sulten
Energi

'lenk på mlljøet lkke sknv ut denne eposten med mmme det er nødvendig

Fra: Rune  Reisænen <rune.reisanen fauske.kommune.no>

Sendt:  torsdag 25.  april  2019 12:04

Til:KjeIlSæterhaug <K'ell.saeterhau isener i.no>

Kopi:  Trond Heimtun <trond.heimtun fauske.kommune.no>

Emne:  SV: SV: Fjernvarme  -  utvikling-NB

Hei.

(

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16131     
 Arkiv sakID.: 17/4106 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
101/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 
 Kommunestyre  

 
 
103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva 
UniForm AS, TL Fjellsprengning AS, Trond Eriksen transport AS og Nordvik Eiendom 
AS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
 

· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført igangsettes 
prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt med Statens vegvesen 
for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole 
(N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 
 
 

 
Vedlegg: 
20.05.2019 103/11  - Fauske kommune  - Søknad om deling/justering av grunneiendom 1411261 

20.05.2019 Kart 1411262 

20.05.2019 Sakspapir 1411263 

18.09.2018 Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på Søbbesva 
Industriområde 

1389733 

30.07.2018 Søknad om kjøp av kommunal tomt til næringsformål 1387395 

30.07.2018 Kart 1387396 

06.09.2018 Kartsisse over omsøkt tomt 1389886 

15.10.2019 103/11 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av grunneiendom til 
Trond Eriksen Transport AS 

1423742 

15.10.2019 Nabovarsel 1423743 

15.10.2019 Kart 1423744 

15.10.2019 103/11 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av grunneiendom til 
TL Fjellsprengning AS 

1423739 

15.10.2019 Nabovarsel 1423740 

15.10.2019 Kart 1423741 

27.11.2018 T L Fjellsprengning AS - Søknad om kjøp av industritomt på Søbbesva 1397092 

16.11.2018 Kartskisse 1397094 

05.11.2018 Søknad om kjøp av industritomt 1395823 

05.11.2018 Søknad om kjøp av industritomt 1395824 

18.09.2018 Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - Søbbesva industriområde 1389587 

03.09.2018 Tomt Søbbesva uni  Form 1389611 



03.09.2018 Forespørsel om kjøp av tomt på Søbbesva(125541) 1389612 

15.10.2019 103/11 - Fauske kommune -Søknad om deling/justering av grunneiendom til 
Uni Form AS 

1423734 

15.10.2019 Kart 1423735 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har søkt fradeling av næringstomter innenfor områderegulering på Søbbesva. 
Søknadene er SakID 17/4106 til Uniform AS,18/3117 til TL Fjellsprengning as,18/2307 til Trond Eriksen 
Transport AS og 19/1382 til Nordvik Eiendom AS.  

De tre førstnevnte saker er tidligere behandlet i formannskapet vedrørende salg av areal. I 
saksutredningen som omfattet salg er det ikke nevnt eller referert til planbestemmelsene. For 
sistnevnte sak er det et mindre areal det er søkt om.   

I tillegg er det 2 interessenter som ønsker fradeling av areal nord for Uniform. 

 
Saksopplysninger: 
Planbestemmelsene for områderegulering Søbbesva ble vedtatt av kommunestyre 21. mai 2015.  
Statens vegvesen har i høringsuttalelse satt krav om utbedring av trafikale forhold ved økt trafikk til 
område.  

 Dette kravet er kommet med i §7 Diverse bestemmelser rekkefølgebestemmelser pkt b. 
 

a. Kryss mellom E6 og Løvgavlveien må være utbedret i henhold til vegnormalstandard håndbok 
N100 før trafikkmengde på Løvgavlveien har økt med 10 % i forhold til 2014-nivå. Årsdøgntrafikk 



(ÅDT) på Løvgavlveien er pr. 2014 på 1760.  

· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole 
(N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
 

Det tillates ny utbygging innenfor planområdet inntil nyskapt /økt trafikk i Løvgavlveien utgjør 176 
(ÅDT) dvs. en total ÅDT på inntil 1936. Kommunen skal beregne nyskapt trafikk for hvert tiltak i 
planområdet som medfører byggetillatelse. Turproduksjon beregnes iht. pkt. 3.1 i trafikkanalysen 
datert 21.10.2014.  

 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres gangfelt med 
belysning på følgende steder som vist i plankart:  

· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
De mottatte søknader om fradeling av areal til næringsbebyggelse er samlet sett å betrakte som en 
større utbygging. Søbbesva næringsområde har siden 2014 også hatt endring av næringsaktører som 
påvirker den samlede trafikkbelastning.  
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har søkt fradeling av næringstomter innenfor områderegulering på Søbbesva. 
Søknadene er SakID 17/4106 til Uniform AS,18/3117 til TL Fjellsprengning as,18/2307 til Trond Eriksen 
Transport AS og 19/1382 til Nordvik Eiendom AS. I tillegg er det 2 interessenter som ønsker fradeling av 
areal nord for Uniform. 

De tre førstnevnte saker er tidligere behandlet i formannskapet vedrørende salg av areal. I 
saksutredningen som omfattet salg er det ikke nevnt eller referert til planbestemmelsene.  

Saksopplysninger: 
Planbestemmelsene for områderegulering Søbbesva ble vedtatt av kommunestyre 21. mai 2015.  
Statens vegvesen har i høringsuttalelse satt krav om utbedring av trafikale forhold ved økt trafikk til 
område.  



 Dette kravet er kommet med i §7 Diverse bestemmelser rekkefølgebestemmelser pkt b. 
 

b. Kryss mellom E6 og Løvgavlveien må være utbedret i henhold til vegnormalstandard håndbok 
N100 før trafikkmengde på Løvgavlveien har økt med 10 % i forhold til 2014-nivå. Årsdøgntrafikk 
(ÅDT) på Løvgavlveien er pr. 2014 på 1760.  

· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole 
(N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
 

Det tillates ny utbygging innenfor planområdet inntil nyskapt /økt trafikk i Løvgavlveien utgjør 176 
(ÅDT) dvs. en total ÅDT på inntil 1936. Kommunen skal beregne nyskapt trafikk for hvert tiltak i 
planområdet som medfører byggetillatelse. Turproduksjon beregnes iht. pkt. 3.1 i trafikkanalysen 
datert 21.10.2014.  

 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres gangfelt med 
belysning på følgende steder som vist i plankart:  

· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
De mottatte søknader om fradeling av areal til næringsbebyggelse er samlet sett å betrakte som en 
større utbygging. Søbbesva næringsområde har siden 2014 også hatt endring av næringsaktører som 
påvirker den samlede trafikkbelastning på løgavelveien og dermed utløser det de krav som Statens 
vegvesen har stilt.  
 
Rådmannen vurderer det dit hen at fradelingssaken har stor samfunnsmessig betydning, og det er her 
snakk om flere arbeidsplasser som kan bli berørt, ved at de kan gå tapt for kommunen.  
En dispensasjon kan gis I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonsvedtak. Av loven kan 
man lese følgende ang dispensasjon: ‘’ 
‘’Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.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.’’ 
Søbbesva Industriområdet er det området i kommunen som er tilrettelagt til utbygning pr. dato, og som 
har de arealene som kreves til videreutvikling eller nyetablering av virksomhet. Det er også viktig at 
næringslivet får gode rammebetingelser, og at kommunen må opptre smidig i en slik sak, derfor bør gis 
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i §7, punkt b.  
Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2 med følgende krav: 
 

· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført igangsettes 
prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt med statens vegvesen 
for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående skole 
(N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 
 

Kostnadene til tiltakene er foreslått lagt inn i investeringsbudsjettet for 2020. Kostnadene for tiltakene 
er stipulert til kr. 1 700 000,- inkl. moms. Kostnadene er fordelt med kr. 200 000,- til gangfelt med 
belysning og kr. 1.500 000,- på krysningspunkt Løgavelveien/E6. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Joumalnr‘:Søknad om deling/justering av grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen  framsettes  i  medhold av  plan- og Plass for kommunes stempel
bygningslovens (pbl) §20-l bokstav m  -jf.  § 26-]  og lov om

eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3  og 7.

Alle relevante punker  fra  1  — 5  må  være utfylt.

Hvis  plassmangel, benytt eget vedlegg.

Søknaden sendes‘

FAUSKE KOMMUNE

&  Plan  og utvikling, Postboks 93

8201 Fauske

    
Gnr. Bnr. Hjemmelshax er  (med  blokkbokslm  en L'nde  'n

 

,

o H «)'/XUEØG \ZCV’TWUHC .  MW-
Adresse: Posladresse Tel  onnr.d  Ilid

Ernarmwv. «ban; sød; (511% (;Qc,
Gnr. Bnr, Hjemmelshaver  (med  blokkboksmver) Underskrifi

Adresse l’osladressc Telefonnr.  dagtid

Gnr. Bnr. HjenunelshaVer  (med  blokkbokslm‘cr) Underskrifi

Adresse Postadresse Telefonnr.  dagtid

Gm. Bnr Hjemmelshavcr  (med  blokkbokstm  er) L'nderskrifl

Adresse Postadresse Telefonnr.  daglid

l '  L  '  æ  u

Za  Søknaden gjelder:

Legg ved  gjenpart  av

E fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning nabovarsel, kvittering for at
varsel  er  gitt/sendt  og kopi
av  kart  som  viser  hvilket

arealoverførin  eller  rense'usterin med 0 målinvsforretnin
E] g g  " g pp ° g areaI/grense  det  søkes  um.

I:] fradeling av  veggrunn  med oppmålingsforretning

2b  Søknaden  er  i henhold  til  plan/ søknad  om  dispensasjon:

Deling i  hht pbl
§20—l E] Kommuneplan Reguleringsplan El Godkjent lomledelingsplan D  Privat  forslag

Søknad  om jf. pbl § 19-1. fra

dispensasjon  bestemmelser i: B forskrifi El vedtekt C] kommuneplan [] reguleringsplan
El  plan- og bygningslov



". l" : '.I'l'l

Gnr, Bnr,
DSehslendig brulGenhet ETilleggsareal til: , / <

"C  5  Å)  <  "3

Parsellen(e) D BOliBhUS [:l ()fTentlig virksomhet [] Ofl'enllig {rlufisomrédc

skal
benyttes  til  B  Fritidshus [] lnduslri/bergverk D  Offentlig veg

Ølndustri/bergverk [! Nalun'em E]  Annet kcmmunikasjonsareal/Iekn.  anlegg

El  VarehandeI/forsikring/holell/reslauranl

Adkomst []  Riks-/fylkesveg m Kommunal  veg D  Pm'at  xeg

Pb]  & 27-4  0g

\"egloven åå [] Ny avkjørsel fra  offentlig \eg El L'n idet  bruk  av eksisterende avkjørsel

40-43

[l  .-\\  kjørsclslillalelse  er gin []  Sakn.  om avkj tillatelse vedlegges  D Adkomst  sikret  ifølge \edlagl  dokumenter

Vannforsyning Offentlig \‘anm crk [] Prixal felles xannverk. TllknymingstIllatelse \edlegges

Pbl  §27—1

E] Annel

Avløp Ofibnllig avløpsanlegg D  Privat  fellesanlegg - beskrix

Pbl S  274 D  al enkcllanlegg

[:l  Utslippslillatelse  er gin E]  Søkn.  om utslippstill. vedlegges  D Avløp sikret  ifølge  vedlagte dokument

*  t“ Wit‘ l: *':'* ;tæu
Parsell  Areal  Parscll skal  benyttes  til Nam og adlesse  på av!,  kjøpcr/festcr Journalnummer

2nr. ca  m

HVPdf/W MM: q .um/.v— ”«a/094
(

:  i '  l  I '”

N  vn  (med  blokkbokslaver) Adresse Postadresse

OAOVH/L  KTéNDOOAS

%  %aäV-ll/LC-z/WIIMZN +5

§fo4ITy/(l/ z(
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 18/7791

Arkiv sal.: 18/717 Saksbehandler: Rune Reisænen

Sak nr. Dato
060/18 Formannskap 05.06.2018

Bilskadesenteret Fauske  -  Søknad om  kjøp av tilleggsareal på Søbbesva

Rådmannens forslag til vedtak:

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges kjøp av ca  3405  kvm stort areal fra Fauske kommunes

eiendom gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva

Pris for kjøp settes til kr. 87.60 pr. kvm iht kst vedtak, sak nr. 043/18

Det inngås bindende kjøpekontrakt iht gjelden retningslinjer og frister med unntak fra

følgende punkter:

Punkt 3: Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til grunn som

prinsipp.  -  Punktet utgår. Arealet selges til selvkostpris, jfr. kst vedtak sak nr. 043/18.

Punkt 4, kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn

for å oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. — Punktet utgår, selges til selvkostpris.

Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.

Formannskap 05.06.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

FOR- 060I18  Vedtak:
Vedtak:

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges kjøp av ca  3405  kvm stort areal fra Fauske kommunes

eiendom gnr, 103, bnr. 11 på Søbbesva

Pris for kjøp settes til kr.  87.60  pr. kvm iht kst vedtak, sak nr.  043/18

Det inngås bindende kjøpekontrakt iht gjelden retningslinjer og frister med unntak fra

følgende punkter:

Punkt 3: Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurderlng til grunn som

prinsipp. — Punktet utgår. Arealet selges til selvkostpris, jfr.  kst vedtak sak nr.  043/18.

Punkt 4, kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn

for å oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. — Punktet utgår, selges til selvkostpris.



Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.

Vedlegg:
22.05.2018 Søknad  om kjøp av tilleggsareal 1381810

Sammendrag:

Bilskadesenteret Fauske AS v/Arne Hjemaas søker om  kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 103, bnr.

1323 fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr.11 på Søbbesva.

Søknaden er innkommet 26  februar  2018

Saksopplysninger:

Bilskadesenteret Fauske AS er i en positiv utvikling, men trenger nå  større areal  og i den forbindelse

ønsker Nordvik eiendom å kjøpe tilleggsareal for videre utvide virksomheten Bilskadesenteret Fauske.

Omsøkte  areal  er regulert til industri/næringsformål. Planlagt  bruk  er iht gjeldende plan for Søbbesva.

Arealet som ønskes kjøpt  ligger  inntil søkerens tomt.

Rådmannen tilråd at søknaden innvilges.

Geir Mikkelsen

rådmann



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/13115     

 Arkiv sakID.: 18/2307 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

076/18 Formannskap 18.09.2018 

 
 

Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på Søbbesva Industriområde 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 

Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 
bnr 11 på Søbbesva industriområde. 

 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Vedlegg: 

30.07.2018 Søknad om kjøp av kommunal tomt til næringsformål 1387395 

30.07.2018 Kart 1387396 

06.09.2018 Kartsisse over omsøkt tomt 1389886 

 

Sammendrag: 
Trond Eriksen Transport AS, Fauske, søker om erverv av ca 5000 m2 industritomt på Søbbesva 
Industriområde. Arealet skal benyttes til oppstillingsplass for bedriftens materiell, samt at det skal føres 
opp et verkstedbygg. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bedriften er lokalisert på Fauske og driver primært med transport lokalt, men også en del utenfor 



Nordland. Bedriften disponerer 8 stk vogntog av ulik art og har 8 ansatte på heltid. Av søknaden fremgår 
det at bedriften er i vekst og de vil ha behov for ytterligere arealer. 
Bedriften er i dag lokalisert på Fauske. 
Arealet det søkes om vil grense opp mot nordre del Bilskadesenteret. Pr. dato er det ikke anlagt vei til 
omsøke tomten, men i og med at Fauske kommune nå vil gå i gang med bygging av vei, vil veien 
avsluttes mot omsøkte areal.  
Rådmannen ser det som positivt at det nå etableres nye firmaer på Søbbesva, det betyr også at Fauske 
kommune kan videreutvikle område ytterligere med infrastruktur. Deler av området har pr. dato ikke 
infrastruktur så som vann, avløp og vei. Rådmann ser det som svært viktig at det blir etablert, slik at 
området kan utvikles ytterligere. Det vil også være lettere å selge areal når dette er på plass.    
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen er positiv til salg av industriarealet til Trond Eriksen Transport AS. I og med at de nå ønsker 
å etablere seg med eget bygg vil det gi god og trygge arbeidsforhold for bedrift- og ansatte, samt sikre at 
bedriften fortsatt blir på Fauske. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



ännu  Eriksen
K  Transport

Trond Eriksen Transport AS

Haugveien Sc

8210 Fauske

Org.nr. 997090470

Fauske Kommune

Torgata 21

8200 Fauske

Søknad  om kjøp av  kommunal tomt  til næringsformål

Det søkes herved om kjøp av kommunal tomt på Søbbesva industriområde, nærmere plassering er

markert på vedlagt skisse. Ønske om areal ca. 5000 m3. Tomten tenkes brukt til oppstillingsplass for

bedriftens materiell og oppføring av verkstedbygg.

Bedriften er lokalisert på Fauske og driver primært transport lokalt,men også delvis innenfor hele

Norge. Har  i  dag 8  vogntog av forskjellig art og ansetter 8 personer på heltid. Bedriften har  hatt  jevn

vekst og behovet for  eget  sted til lokalisering er stor.

Vi håper på positiv svar.

Fauske 25.07.2018

“19k &&&/gikk
Trond Eriksen

Daglig leder.
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Søknad om deling/justering av  grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen framsettes  i  medhold av plan- og

bygningslovens (pbl) §20—I  bokstav m -jf. § 26-] og lov om

eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel  3  og 7.

Alle relevante punker fra 1  — 5 må være utfylt.
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg.

Søknaden scndcst

&
FAUSKE  KOMMUNE

Plan og utvikling, Postboks 93

820l  Fauske

'.lfl  * I'll l' ‘l‘ll  IIIIIH

Gnr, Bnr. Hjemmelshaver  (med  hlokkboksmver) ,

og H  ;( VSK'L V(omnutxhc
Adresse. Postadresse

f5 E71(—,v ['n  V  S  v" fi "  SOL/C
Gm. Bnr. Hjemmelshav er  (med  blokkbokslavcn

Adresse Postadresse

Gnr Bnr Hjemrnelshax  er [med blokkbokslaven

Adresse Postadxesse

Gnr, Bnr Hjemmelshaver  (med  hlokkbokslavcr)

Adresse Postadresse

! '  = ' l

2a Søknaden gjelder:

fradeling av  grunneiendom (parsell)  med  oppmålingsforretning

D  arealovcrforing eller grensejustering med  oppmålingstbrreming

El fradeling av veggrunn med  oppmålingstbrrelning

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:

Deling '  hht pbl E]  Kommuneplan qReguleringsplan  EI  Godkiem lomledellngsplan§20—1 -

Søknad om -Jf p§  19-].  fra
dispensasjon  bestemmelser i: C]  forskrifi I:] vedtekt

plan- og bygningslov
[]  kommuneplan

Joumalnr.

Plass  for  kommunes stempel

Und  rskri  fl  1
,  "  ""—7

' 4 M  &&&—.

Qaiqbb
l'ndcrskrifl

Telefonnr.  dagtid

L'ndersknn

Telefonnr.  dagtid

L'nderskfifl

Telefonnr.  (13n

Legg ved gjenpart av
nabovarsel, kwittering for at

varsel er gitt/sendt og kopi
av kart som viser hvilke!
areaI/grense det  søkes  0m.

[] Privat  forslag

D  reguleringsplan



Parsellen(e)

benyttes  til

Adkomst
Pbl  § 27-4  og
vegloven  §§

Vannforsyning

Pbl  §27-l

Navn (med blakkbokslaver)

"T () f Np £"s l.",s' fr/

//£'f' c  P; t" 75 (,

2-2 I C'

l" :  ',l' ‘  l

Selvstendig bruksenhel

E]  Bolighus

C] Frmdshus

mudustri/bergvcrk

D  Varehandel forsikring'holell rcslauram

D  ls- fylkesxcg

I:] Ny avkjørsel  fra  offentlig veg

C] Axkjorsclsnllalclsc er gin

Offentlig \‘anm crk

IJ Annet

Q  Offentlig avløpsanlegg

Pbl  § 27-2  Å

[:l L'lsllppslillalelse er gm

l  (  1  I  '  '  I  ‘ *  '.  I  II

Areal Parsell  skal  bennles  til

DTilIeggsareal til:

E]  Offentlig \irksomhet

I:]  Indusm’bergverk

[:l Naturvern

Kommunal \‘eg

El Utvidet bruk  av  eksisterende  ilJØI'SCl

I:]  Sokn.  0m ax iillatelse  vedlegges

Gnr./Bnr.

D Offenlhg filufisomréde

[:l  Offentlig veg

I] Annet  kommunikasjonsareal/lekn.  anlegg

[:l  Prixat  \  eg

E]  Adkomst sikre!  liblge  vedlagt  dokumenter

El  Prnm felles  \anmerk Tilkn}mingstillalelsc \cdlegges

I] Privat fellesanlegg
D  Prix a1 enkellanlegg

El 50l om  utslippstill. \edlcgges

Navn 0g adresse på evt  kjøper fcslcr

cam‘

/ pc.):"Tl—L .L' VA"! / ”!”/V 'IL’I’I'J‘7J

‘  l I '.-s

Adresse

/

;  i405 f". £;

"}-/ f/J L7" '1  '

«  beskm'

C]  Axlop sikrcl  llblge  \‘edlagtc  dukumenl

Joumalnummer

T/Z-fI/Å  721., ,  Å

Postadresse

4  >



Nabova  rsel .
sendes  til  berørte naboer  og gjenboere Nullstill

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Til (nabo/Qjenboer) Tiltak  på  eiendommen:

F auske  kommune GT0} B“;- l FeStenr-

Torggata 2] Eiendommens  adresse

8200 Fauske Torggatall
Postnr. Poststed

Som  eier/fester  av: 8200 Fauske
Gnr. Bnr. Festenr. Sekslonsnr. Kommune

103 l  1 Fauske
Eiendommens  adresse Eier/fester

Torggata  21 8200  Fauske Fauske kommune

Det  varsles herved  om

Nybygg l:] Anlegg D Endring av  fasade  l:] Riving

Påbygg/tilbygg El Skilt/reklame El lnnhegning mot veg E] Bruksendring

[l Opprening/endring av malrikkelenhet
Midlertidig bygning,  konstruksjon  eller anlegg l:l Antennesysiem (eiendomsdeling) eller bortfeste

Dispensasion  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

flzg-tgg:%gg:ngsloven [l Kommunale vedtekter Arealplaner l:l Vegloven

Arealdisponering
Sett  klyss  for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan X Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn pä plan

Søbbcsva

Beskriv nærmere  hva  nabovarslet gjelder

Salg av  tomt  til  Trond  Eriksen  Transport  AS

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes  til

Foretak/tiltakshaver

Fauske Kommune Plan/utvikling

f'fln
DIRE KTORATET
F0  R  EVC  CkVALITET

AI

Seksjonsnr.

Annet

Vedlegg nr.
B—

Vedlegg nr.
Q-

Konlaktperson, navn E—post Telefon Mobil

Rune Reisænen Postlnottakqgfauskekommune.no 75604000

Søknaden kan ses på hiemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes  til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker  etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig soker/tiltakshaver  skal sammen  med  søknad  sende innkomne  merknader  og redegjøre for ev. endringer.

Navn Postadresse

Fauske kommune plan/utvikling Postboks  93
Postnr. Poststed E-post

8201 Fauske postmottak@ l‘auskckommuneno

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  — til

Dispensasjonssøknad/vedtak B —

Situasjonsplan _D

Tegninger snilt,  fasade E _

0Andre vedlegg

Underskrift ,

Sted Dato Und ifla ig søker el  ,,tiltakshaver

Fauske 05.09.2019 , Å/C few
Gjentas med bl kkbokstaver

RUNE  REISAENEN

'n'—,...-" pl». n-...-u  m  ...—u..  ...  n:.,.l.;-..-;.1  .-.  L....—.l...—I!l—.  n. n-v pm.» n-.

Ikke
relevant

X

X

. , .



Vedlegg Side

C -

l-av

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

',Nullstill 'N.
DIREKTDRATET
FOP. BVGGKVALITET

AI

Nabovarsel kan enten sendes som rekommanderl sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gienboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet.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. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendoml 103 1 1 Fauske

byggested Adresse Postnr. Poststed

Torggata  21 8200 Fauske

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-lgienboereiendom Eier/fester av nabo—lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers  navn Dato  sendt  e-post

103 1323 Nordv1k Eleudom  AS
Adresse  . Adresse _ Kvitiering vedlegges

Stormyrvelen  21 Slormyrwen  21
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Postsledets reg.nr.

8008 Bodø 8008 Bodø

Personlig kvittering for  Dato Sign. Personlig kvittering for Dalo Sign.

mottatt  varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgienboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers  navn Dato  sendt e-post

103 l  l Fauske kommune

Adresse Adresse Kvittering vedlegges
Torggata  21 Torggata  21

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

8200 Fauske 8200 Fauske
Personlig kvinering for  Dato Sign. Personlig kvittering for Dal Si

mottatt  varsel samtykke til tiltaket '? -  l ,(4‘

Nabo—lgienboereiendom Eier/fester  av nabo-Igienboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato  sendt e-post

Adresse Adresse Kvitlering vedlegges

Postnr. Poslsted Postnr. Poststed Postsledets reg.nr.

Personlig kvittering for  Dato Sign. Personlig kvittering for Dam Sign.

mottatt  varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgienboereiendom Eier/fester av nabo—lgienboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.  Eiers/festers navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Posmr. Poststed Poststedets  reg.nr.

Personlig kvillering for  Dato Sign. Personlig kvittering for  Dato Sign.

mottatt  varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igienboereiendom Eier/fester av nabo—Igienboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers  navn Dato  sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poslsled Postnr. Poststed Poststedets  reg.nr.

Personlig kvittering for  Dato Sign. Personlig kvittering for  Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per  dags dato  innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Blanks?! Eli: nnIn-nål ra IN—ni" nu nirnlrlnvohal fnr hunnlnusliln! n1 n7 001‘: Qirla  1  nu  1



Fauske Kommune

Eierliste  for: Naboliste  Trond Eriksen Transport AS

Eiendom ;Navn ;Rolle

1841  -  103/11 ;FAUSKE KOMMUNE ;Hjemmelshaver (H)

Ad  resse ;Poststed

Postboks 93 E38201 FAUSKE
Eiendommens adresse(r)

Fotballhallen SKS Arena,103/11/O/O; Sjøgata 48; Sjøgata 52;  Sjøgata  54

Eiendom ;Navn ;Rolle

1841 -  103/1323 ;NORDVIK EIENDOM AS ;Hjemmelshaver (H)
Ad  resse P;oststed

c/o Nordvik Gruppen AS, Stormyrveien 21 ;8008 BODØ

Eiendommens  adresse(r)

Bergverksveien 9

  EPersonstatus

;Personstatus

Side 1 av 1
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Journalnrfl
Søknad om deling/justering av grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av plan- og Plass for kommunes stempel

bygningslovens (pbl) §20-l bokstav m  -jf.  § 26-1 og lov om

eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Alle relevante punker fra 1  — 5 må være utfylt.

Hvis plassmangel, benytt  eget vedlegg.

Søknaden sendes:

FAUSKE KOMMUNE

a  Plan og utvikling, Postboks  93

8201 Fauske

Gnr. Bnr, H_le1nmelsha\er  (med blokkbokslavcr) L'n  erskrlfi

 

. - ———w* ' '  , q

’05 H JAL 5‘54 x/Qm F'lul. ,(Ayfak'K/x—
Adresse: Postadresse Tel  fonnr. dagnd

"”> ".” , C) -

5&1OV/efli ;;; z. 4  k,” sw!  » (** i ”(  U  L- (c
Gnr. Bnr. Hjemmelshax'er  (med  blokkbokstaver) L'nderskrifi

Adresse Postadresse Telefonnr.  dagtid

Gnr. Bnr Hjemmelshavcr (med  blokkbokstaver) Underskrifi

Adresse Postadresse Telefonnr.  dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshmer (med  blokkbokstax  er) Lndersknfi

Adresse Postadresse Telefonnr. dagnd

2a Søknaden gjelder:

fradeling av  grunneiendom (parsell)  med  oppmålingsforretning

[] arealoverføring eller grensejustering med  oppmålingsforretning

[l fradeling av  veggrunn  med  oppmålingsforretning

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:

Deling i  hht pbl
§20<l D  Kommuneplan kegulermgsplan  []  Godkjenl  lomledelingsplan

Søknad om »i pbl  &  l9-1.  fra
dispensasjon  beslemmelser  1' I:]  forskrift D  vedtekt []  kommuneplan

[3  plan— og bygningslox

Legg ved gjenpart av
nabovarsel, kvittering for at

varsel er gitt/sendt og kopi
av kart som viser hvilket

areal/grense det  søkes  om.

D  Prival  forslag

D  reguleringsplan



Selvstendig bruksenhet

Parsellen(e) D BOI'ghus
skal

bem'ttes til E] Fritidshus

Industrihcrgverk

DTilleggsareal  til:

E]  Offemlig \  1rksomhcl

E]  lndustn'bergx  crk

El \atun‘ern

E] \  archandel forsikring hotell'restauram

Adkomst [] RikS-Å'lkesxeg

Pbl § 274 og
vcglovcn  §§ El Ny avkjørsel fra  offentlig veg

a  Kommunal \‘cg

[] L'n'idct bruk av  eksisterende  avkjurscl

’/  e  '( yv!

Gnr. 'Bnr.

D  OH'enlllg ii'lutisområde

El  OfTenllig \eg

El Annet konununlkas—wnsareal lekn.  anlegg

[j al \eg

D Adkomst  sikret  ifølge  \edlagl dokumenter

-bcskriv

D Avløp sikrel  ifølge  vedlagte dokument

Journalnummer

S

40-43

[]  m  kjerselsullalelse er gin El  Søkn  om a\  kj,lillatclse  \edleggcs

Vannforsvning Offentlig vanmerk El  Privat felles  vannverk. Tilknylningslillatclsc  vedlegges

Pbl §27-1
El Annet

Avløp Offentlig avløpsanlegg []  Prlval  fellesanlegg

Pbl &  27—2 [I aal  enkehanlegg

EI  Ulsllppstillatelse  er gin EI  Søkn,  om  utslippslill.  vedlegges

l“1‘.ll€ti“‘b ”:*!!!
Parsell  Areal  Parsell  skal  benyttes  til Nam og adresse på en, kjøpenfester
nr. ca m‘ .

'  r4. du 147”, rf 71  FL» .,-

l  ‘.  ' l l a

AdresseNgT—(med  blokkbolstaver)

/  II/CC  («(m)

/ /
'  -  / x

L  I /~\ LE  1  CN  ”
’\,7' ‘ *  "A«. (. l ‘— +  41; 5 ;; é

/, ,
," £»

£,

,f7/(i €N(//.'Å//> ," 5

Postadresse



Nabovarsel .
sendes  til  berørte naboer  og gjenboere NUIIStlll

Ved riving skal  kreditorer med pengeheflelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

T” (”abO/glenboef) Tiltak på  eiendommen:

F auske  Kommune GT0} B";- l FeStenf-

Torggata 21 Eiendommens adresse

8200 Fauske Torggata 21
Postnr. Poststed

Som  eierlfester  av: 8200 Fauske
Gnr. Bnr. Festenr. Sekspnsnr. Kommune

103 l 1 Fauske
Eiendommens adresse Eier/lester

Torggata  2l 8200 Fauske Fauske kommune

Det varsles  herved  om

Nybygg U Anlegg [] Endring av fasade l:l Riving

Påbygg/tilbygg [' Skilt/reklame l:l lnnhegning mot veg E] Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg l:] Antennesyslem G ggårzåtotäggeerllägr;%älgrrggmälgäenhel

Dispensasjon etter  plan- og bygningsloven kapinel 19

Plan- 0  b nin sloven
med fogskryilfgtaer g E] Kommunale vedtekter Arealplaner El Vegloven

Arealdisponering
Sen kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Navn på plan

Søbbcsva

\ Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Beskriv nærmere  hva  nabovarslet gielder

Salg, av  eiendom  til TL FjellsprcngingAS

Spørsmål  vedrørende  nabovarsel  rettes  til

Foretak/tiltakshaver

Fauskc kommune  plan/utvikling

flfln
DIREKTDRATET

FOP. BVGGKVALITET

AI

Seksjonsnr.

Annet

Vedlegg nr.
B—

Vedlegg nr.
Q—

Konlaklperson, navn E-posl Telelon Mobil

Rune Reisænen postmo’rtzlk@fauskekommuue.110 75604000

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes  til

Eventuelle  merknader  skal være  mottatt  innen  2  uker  etter  at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med  søknad sende  innkomne  merknader  og redegjøre lor ev. endringer.

Navn Postadresse

Fauskc kommune  plan/utvikling Postboks  93
Postnr. Poststed E—post

8201  Fauske postmottakgl)[huske.kommuneno

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra  — til

Dispensasjonssøknad/vedtak B —

Situasjonsplan D

Tegninger snilt,  fasade E _

Andre vedlegg Q

Underskrift '

Sted Dato Underskm'r  varli r eller tiltakshaver

Fauske 05.09.2019 ULA ((./kg
Gjentas me blokkbo taver

RUN E RElS/EN EN
nl  .....  u —4p-‘—_-._:-  &...-:..  ...n:..44-..-.-. [<-L..—.—.l..r—l!.-. n. n-v  Andr-

Ikke
relevant

X

X

.



Vedlegg Side

C  .

T- av

Nullstill

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

'N.
DIREKTDRATEI'
FOR  BVCCKVÅUTET

*

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra  nabolgienboer  som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet.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.

Eiendoml 103

byggested Adresse

Torggata 21

Følgende naboer har mottatt eller fått rek.  s

Nabo—lgienboereiendom

Gnr. Bnr.

103 I323

Adresse

Slormyrveien  21
Poslnr. Poslsled

8008 Bodø

Personlig kvittering for  Dato

mottatt varsel

Nabo—Igienboereiendom

Gnr. Bnr.

103 1593

Adresse

Torggata  22
Postnr. Poststed

8200 Fauske

Personlig kvittering lor  Dato

mottatt varsel

Nabo—lgienboereiendom
Gnr. Bnr.

1 03 l  6  l  4

Adresse

Torggata 22
Postnr. Poststed

8200 Fauske
Personlig kvittering for  Dato

monatl varsel

Nabo—Igienboereiendom

Gnr. Bnr.

103 1 1

Adresse

Torggata  21
Poslnr. Poststed

8200 Fauske
Pe rsonlig kvittering lor  Dato

mottatt varsel

Nabo-lgienboereiendom
Gnr. Bnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering lor  Dato

mottatt varsel

Bnr.

11

Feslenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Feslenr. Seksjonsnr.  Bygningsnr.  Bolignr. Kommune

Fauske
Postnr. Poststed

8200 Fauske

ending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Det er per  dags dato  innlevert rekommandert
sending til  ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Eier/fester av nabo—lgjenboereiendom
Eiers/festers navn

Nowik  Eiendom AS
Adresse

Slormyweien  21
Postnr. Poststed

8008 Bodø

Personlig kvittering for  Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Gabrielsen  Bygg AS
Adresse

Torggata  22
Postnr. Poststed

8200 Fauske
Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo—lgjenboereiendom
Eiers/festers navn

Gabrielsen  Bygg AS
Adresse

Torgala 22
Postnr. Poststed

8200 Fauske
Personlig kvittering for  Dato Sign.

samtykke til  tiltaket

Eier/fester  av nabo—lgienboereiendom

Eiers/festers navn

Fauske kommune

Adresse

Torggata  21
Postnr. Poststed

8200 Fauske

Personlig kvittering for  Dato, Si

samtykke til tiltaket ’9 -/

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for  Dato Sign.

samtykke til tiltaket

/ A

&
nlonlfnl'l' =15R nnlamål (a IHa nu nirnlrl'nrninl (nr hunnl'uulil'nl' n1 n7 on":

Dato  sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedels reg.nr.

Dato  sendt  e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets  reg.nr.

Dato  sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postsledels reg.nr.

Dato  sendt e.post

Kvittering vedlegges

Poststedels  reg.nr.

Data  send! e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Eirin 1 'III  1



Fauske  Kommune

Eierliste for: Naboliste  TL  Fjellsprenging AS

Eiendom §Navn

1841 -103/11 gFAUSKE KOMMUNE

Adresse

Postboks 93

Eiendommens adresse(r)

Fotballhallen SKS Arena,103/11/0/0; Sjøgata 48; Sjøgata 52; Sjøgata 54

Eiendom ;Navn

1841  -  103/1323 ENORDVIK EIENDOM AS

Adresse

c/o Nordvik Gruppen AS, Stormyrveien 21

Eiendommens adresse(r)

Bergverksveien 9

 

Eiendom gNavn

1841  -  103/1593 : ABRIELSEN BYGG AS

Adresse

Torggata 22

Eiendommens adresse(r)

Eiendom äNavn

1841 -103/1614 ;GABRIELSEN BYGG AS

Adresse

Torggata 22

Eiendommens adresse(r)

Rolle

Hjemmelshaver  (H)

Poststed

8201 FAUSKE

Rolle

Hjemmelshaver (H)

Poststed

8008 BODØ

Rolle

Hjemmelshaver  (H)

Poststed

8200 FAUSKE

Rolle

Hjemmelshaver (H)

Poststed

8200FAUSKE

=Personstatus

Personstatus

Personstatus

äPersonstatus

Side 1 av 1
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/17164     

 Arkiv sakID.: 18/3117 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

100/18 Formannskap 27.11.2018 

 
 

T L Fjellsprengning AS - Søknad om kjøp av industritomt på Søbbesva 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
TL Fjellspregning AS innvilges erverv av ca 2800 m2 areal på Søbbesva industriområde. Arealet 
skilles ut fra Fauskes kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 87.60 pr. m2 iht vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til ervervsdato. 
 
 

 
Formannskap 27.11.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer jfr. forutsetningene i 
kommunestyrevedtak i sak 43/18. 

Rådmannens endrende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 100/18 Vedtak: 

Vedtak: 
TL Fjellspregning AS innvilges erverv av ca 2800 m2 areal på Søbbesva industriområde. Arealet 
skilles ut fra Fauskes kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 87.60 pr. m2 iht vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til ervervsdato. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer jfr. 
forutsetningene i kommunestyrevedtak i sak 43/18. 

 
Vedlegg: 

16.11.2018 Kartskisse 1397094 

05.11.2018 Søknad om kjøp av industritomt 1395823 

05.11.2018 Søknad om kjøp av industritomt 1395824 

 

Sammendrag: 
 
TL Fjellspregning AS, Fauske, søker om erverv av  areal på 2000 til 3000 m2 industritomt på Søbbesva 
Industriområde. Arealet skal benyttes til oppstillingsplass for bedriftens materiell, samt at det skal føres 
opp et verkstedbygg. 
 
Saksopplysninger: 



 
Bedriften er lokalisert på Fauske og driver primært fjellspregning og anleggsarbeider tilknyttet til dette.  
Arbeidsområde er lokalt, men også noe arbeid utføres andre steder i Saltenregionen.  
 
I søknaden fremgår det ikke noe spesifikt kart som sier hvor på søbbesva tomten skal ligge, med 
saksbehandler har gitt et forslag på størrelse og plassering, se vedlagt kartskisse. Arealet på tomten er 
2800m2. 
 
I dag er det 5 stk ansatte med en omsetning på ca 10 mill pr. år.  
Arealet er tenkt benyttet til oppsett av eget bygg som skal huse maskiner og ansatte evt noe utlei til 
andre.  
 
Rådmannen ser det som positivt at det nå etableres nye firmaer på Søbbesva, det betyr også at Fauske 
kommune kan videreutvikle område ytterligere med infrastruktur. Deler av området har pr. dato ikke 
infrastruktur så som vann, avløp og vei. Rådmann ser det som svært viktig at det blir etablert, slik at 
området kan utvikles ytterligere. Det vil også være lettere å selge areal når dette er på plass. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen er positiv til salg av industriareal til TL Fjellspregning AS. I og med at de ønsker å etablere 
seg med eget bygg vil det gi god og trygge arbeidsforhold for bedriften- og ansatte, samt sikre at 
bedriften fortsatt blir på Fauske. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fra: Thor Lauransen <thorl@sbnett.no> 
Sendt: søndag 4. november 2018 09.24 
Til: Rune Reisænen 
Kopi: Kristian Amundsen 
Emne: søknad om kjøp av industritomt 
Vedlegg: Søknad om kjøp av industritomt.docx 
 

Hei ! 

 

Henviser til telefonsamtale og tidligere møte. 

 

Vedlagt ligger søknad om kjøp av tomt på søbbesva som avtalt. 

 

Gi meg gjerne en tilbakemelding om det er motatt og ok slik at det kan behandles på neste 

formannskapsmøte. 

 

-- 

Mvh 

Thor Lauransen 

T L Fjellsprengning AS 

Tlf 95964779 



Fauske kommune

V/Rune Reisanen 03.10.2018

Søknad om kjøp av industritomt

Henviser til telefonsamtale 2.11.2018 og tidligere møte.

T L Fjellsprengning AS v/Thor Lauransen er et selskap opprinnelig etablert som
enkeltmannsforetak i 2010 senere omdannet til aksjeselskap heleid av
undertegnede.

Foretaket driver med anleggstjenester, hovedsakelig fjellsprengningsarbeider
samt noe fjellsikring og beslektede arbeider, vi har pr dato 5 ansatte
maskinpark og pågående jobber i mange kommuner og områder.

Omsetning pr år har vært og er rundt 10 mill de siste årene, det har også vært
overskudd med unntak av et større tap ved en konkurs i en annen bedrift der vi
hadde en stor kontrakt men dette er nå snudd til overskudd igjen uten større
dramatikk.

Vi leier i dag lokaler men er interessert i å kjøpe industritomt på Søbbesva
industriområde for å opparbeide og bygge egne lokaler til bruk for vår
virksomhet og evt muligheter for utleie av deler av denne til andre. Det vil være
behov for kjøp av ca 2 –3000 m² til dette formålet.

Mvh

T L Fjellsprengning AS

V/Thor Lauransen



 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/13031     

 Arkiv sakID.: 17/4106 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

077/18 Formannskap 18.09.2018 

 
 

Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - Søbbesva industriområde 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 
på Søbbesva industriområde. 
 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert 
til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 077/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 
på Søbbesva industriområde. 
 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert 
til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Vedlegg: 

03.09.2018 Tomt Søbbesva uni  Form 1389611 

03.09.2018 Forespørsel om kjøp av tomt på Søbbesva(125541) 1389612 

 

Sammendrag: 
Uni Form AS søker om erverv av tomt på Søbbesva industriområde. Av søknaden fremgår det at de leier 
bygg i dag, men at de nå ønsker å utvikle sitt eget bygg på området.  
Omsøkte areal er på ca 4900 kvm. 



 
Saksopplysninger: 
Uni Form as sendt forespørsel om kjøp av ledig areal i brev av 04.10.2017, registrert inn hos oss 
06.12.18. De ønsket en dialog i forbindelse med erverv av tomt, samt plassering av denne.  
Etter et møte, samt til div. mailutvekslinger er det endelige resultatet blitt et areal på ca 4900m2 som er 
i umiddelbar nærhet av der de har tilhold i dag. I og med at Fauske kommune skal anlegge vei inne på 
området, vil omsøkte tomt bli i forbindelse med denne, og dermed vil det gi god tilgang til tomten. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det har vært en del henvendelse etter industriareal på Søbbesva etter at Fauske kommune valgte å 
selge arealene til selvkost, men det er fortsatt få henvendelser som har resultert i forespørsel om kjøp, 
og dermed er det fortsatt godt med areal igjen selv om man selger til Uni Form. Nå som det skal 
etableres vei, får man håpe at flere ønsker å etablere seg på Søbbesva industriområde.  
 
Rådmannen er positiv til salg av industriarealet til Uni Form AS. I og med at de nå ønsker å etablere seg 
med eget bygg vil det gi god og trygge arbeidsforhold for bedrift- og ansatte, samt sikre at bedriften 
fortsatt blir på Fauske.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune

Plan/utvikling
Postboks 93

8201 Fauske

Ønsker en avklaring på om det er mulig å få kjøpt en  tomt  og pris.

Uni— F orm AS ser på muligheten for å kunne få kjøpt en tomt i størrelses orden 80x50 meter,

alternativt 85x55 meter for å kunne utvikle oppføring av næringsbygg.

l denne forbindelse er det sterkt ønskelig å komme i dialog for å se på et tomtealtemativ i

tilknytning til ny vei som er planlagt på Søbbesva Fauske. Denne saken er ikke styrebehandlet

av bedriften, da styrets representanter kun har gitt meg mandat for å se på muligheten.

P.r. i dag har vi tilhold i leide lokaler i industriveien 7, 8208 Fauske.

Vi ser på muligheten for å utvikle et eget bygg, da dette kan tiltrekke andre for å skape et

større faglig miljø og nye arbeidsplasser til kommunen.

Ønsker å presisere om at vi ser på flere ulike alternativer, men dette er et alternativ, på lik

linje med der vi i dag har tilhold.

Håper på å kunne oppnå en dialog for om dette er av interesse for kommunen å selge, om det

er ledig areal innenfor ønske og få et prisestimat?

Med vennlig hilsen

Uni- Form AS )
Kai Ame Rasmussen

Daglig lecfær ,__ ”:.?
_. /// .

Pb 446  -  8201 FAUSKE— NO995688921MVA
Tlf: +47 48328780

E—post: post@uni-form.as



Journalnr.:
Søknad om deling/justering av grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen framsettes  i medhold  av plan- og

bygningslovens  (pbl) §20-l bokstav  m  -jf.  § 26-]  og lov om

eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel  3  og 7.

Alle relevante punker fra l  — 5  må  være utfylt.

Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg.

Søknaden sendes:

FAUSKE  KOMMUNE

a Plan  og utvikling, Postboks  93

8201  Fauske
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Gnr. Bnr H j  emmelshaver (med  blokkbokslaver)

Plass  for kommunes stempel
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Adresse Postadresse Telefonnr. daglid

Gnr Bnrv Hjelmnelshaver (med blokkbokstaver) Underskrifi

Adresse Postadxesse

I;.l.  *  Ill

2a Søknaden gjelder:

Øfradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning

E] arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning

D  fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

2b Søknaden er  i  henhold  til  plan/  søknad om dispensasjon:

Deling i  hht pbl
§20—l [] Kommuneplan I:] Godkjent lomtedelingsplan

Søknad om -j[  pbl§  19-1. fra

dispensasjon bestemmelser l: D forsknfi E] kommuneplan
[]  plan- og bygningslov

Reguleringsplan

Telefonnr. dagtid

Legg ved gjenpart av

nabovarsel, kvittering for at

varsel er  gitt/sendt  og kopi
av kart som viser hvilke!

areaI/grense det søkes om.

[] Prival forslag

[] reguleringsplan
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benvttes til I:] Fritidshus D  [ndustri/bergvcrk D  Offentlig veg

‘  ”industri/bcrgverk D  Naturvern El  Annet  kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

I:! Varehandel/forsikring/hotell/restaurant

Adkomst D  Riks-/fylkesveg »  Kommunal veg [] Privat veg

Pb]  § 27-4  og

vegloven §§ [:l Ny avkjørsel fra offentlig veg D  Utvidet bruk av eksisterende avkjmsel

40-43

D  Avkrselslillalelse er gin El  Søkn.  om avkj.tillatelse vedlegges El Adkomst  sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning Offentlig vannverk I:! Privat felles  vannverk.  Tilknymingstillatelse vedlegges

Pbl  §27-1
[] Annet

Avløp Offentlig avløpsanlegg D  Privat fellesanlegg -  beskriv

Pb] $ 27-2 [:I Privat enkeltanlegg

[] Utslippstillatelse er gitt E]  Søkn,  om utslippstill, vedlegges E] Avløp sikret ifølge vedlagle  dokument
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/14172     
 Arkiv sakID.: 19/2103 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
102/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 
Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter i 
Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas. 
 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 
 

 
Vedlegg: 
28.08.2019 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter - 

Fauske kommune 
1418134 

28.08.2019 Forslag til retningslinjer til høring - Vedtak fra plan- og utviklingsutvalget 1419132 

13.11.2019 Forslag til retningslinjer -Rådmannens forslag til vedtak innarbeidet 1426337 
 
Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok den 27. august 2019 under sak 76/19 å legge ut kommunale 
retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter – Fauske kommune – til høring med frist 4. 
oktober 2019. 
 
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 variasjon i de vedtakene som fattes. 
Saksbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar for søkere, myndigheter og samfunnet for øvrig. 
Retningslinjene utfyller de bestemmelse som er gitt i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. 
juni 1977 nr 82 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. 
mai 1988 nr 356 
 
Retningslinjene har vært ute på høring og det har innkommet til sammen 7 uttalelser. 
Disse er fra Politiet, Sulitjelma Snøskuterklubb, Sulitjelma Hytteforening, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Naturvernforbundet i Salten, Fylkesmannen i Nordland og Statskog. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet under hvert punkt.  Etter hver uttalese har Rådmannen gitt 
en vurdering/anbefaling.  Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering og et forslag til retningslinjer er 
sammenfattet av de vurderinger som er gjort. 
 
Merknad nr 1: Politiet, datert 09.09.2019: 



«Vi har gjennomgått høringsdokumentene og har ingen innvendinger til det som er beskrevet.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen. 
 
 
Merknad nr 2: Sulitjelma Snøscooterklubb, datert 01.10.2019: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb har som intensjon å være et talerør for alle brukergrupper av snøscooter.  I 
den sammenheng er det særdeles glederlig at Fauske kommune har valgt å ikke legge til grunn 
fylkesmannens standard legeerklæring ved søknader etter § 5 1. ledd bokstav b: 
Transport av funksjons-/bevegelseshemmede med snøskuter. 
Vi vil også trekke fram forslag til retningslinjer for oppmåling av minste kjøreavstand til hytter.  Her er 
geografi og typografi ivaretatt på en god måte.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen. 
 
Merknad nr 3. Sulitjelma Hytteforening, datert 05.10.2019: 
«Hytteforeningen foreslår at tidspunktet i punkt 7.1 endres til 06:00 til 24:00 alle dager.  Videre at 
forbudet 1. juledag og 1. nyttårsdag fjernes.  Familier feirer julaften på hytta og gjerne med resten av 
familie i de øvrige dagene. 
 
Til punkt 7.2: 
Snødekt mark kan benyttes frem til terrengets kant. Der vei til islagt vann hvor det på sommeren er 
tillatt med motorisert ferdsel med båt, tillates ferdsel så lenge isen er trygg. 
 
Hytteforeningen foreslår at begrensingen i etter 0,5 favn pr dag fjernes.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Punkt 7.1 sier at det tillatt å kjøre snøskuter mellom 07:00 og kl 24:00 alle dager unntatt 1. juledag. 
Turistløypa åpner for kjøring i  hht forskriften fra kl 07:00 hver morgen og det er naturlig at også 
transport/kjøring som det er gitt dispensasjon til, starter på dette tidspunktet.   
 
Rådmannen foreslår at det er en dag i sesongen som er forbudt med kjøring med snøskuter.  1. juledag 
er en helligdag hvor det er mest naturlig at de som oppholder seg på hyttene i jula kan oppleve julefred. 
 
Hytteforeningens merknad vedr 7.2 er noe upresist og kan vanskelig kontrolleres.  Rådmannen forslår at 
det er mest ryddig med datoer. 
 
Forslag fra hytteforeningen om å fjerne begrensingen med 0,5 favner ved hver dag foreslås ikke endret, 
da dette vil generere mer kjøring med snøskuter dersom en får transportere ved i mindre mengder 
gjennom hele vinteren. 
 
Konklusjon:  Rådmannen foreslår at punkt 7. Kjøretider opprettholdes slik det framgår av forslag til 
retningslinjer.  Punkt 11.2 opprettholdes slik det er foreslått, dvs ingen forslag til endringer. 
 
Merknad nr. 4: Balvatn Reinbeitedistrikt, datert 3. oktober 2019: 
«Kan dere legge inn under punkt 3 Saksbehandling at reinbeitedistriktet i området må kontaktes ang. 
eventuelle konsekvenser ved bruk av snøskuter?» 
Administrasjonen har bedt om en konkretisering av dette.  Svaret fra Balvatn reinbeitedistrikt er som 
følger: 
«Trenger ikke bli kontaktet ang kjøring til hytter i eksisterende løyper. Ønsker å bli kontaktet hvis det for 



eksempel søkes om dispensasjon til å kjøre utenfor løypene/ i ny løype og hvis det søkes om forlenging 
av dispensasjon for å kunne kjøre senere enn 1. mai. Ellers kan dere ta kontakt hvis det er spesielle 
tilfeller.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Vi har en god dialog med reindriftsnæringa i kommunen. Det er viktig at denne opprettholdes og 
foreslår at det tas inn et punkt hvor det går fram at næringa skal kontaktes ved ferdsel i viktige 
beiteområder for rein. 
 
Konklusjon: Det tas inn et nytt punkt 3. Saksbehandling:  3.5  Reindriftsnæringa skal høres dersom det 
søkes dispensasjon om ferdsel i viktige beiteområder for rein. 
 
Merknad nr 5: Naturvernforbundet i Salten, datert 9. oktober 2019: 
«Naturvernforbundet er kritisk til bruk av snøskuter som forlysteseskjøring og unødvendig bruk i hytte 
og friluftsområder.  Naturvernforbundet sine vedtatte målsetninger er at «motorisert ferdsle i utmark 
og vassdrag må haldast på eit minimum, og unyttig køyring må  ikke tillatast». 
 
Fra et folkehelseperspektiv vil det være et negativt signal å sende til så vel den oppvoksende slekt som 
til befolkningen for øvrig å fremme en motorkultur til fjells på bekostning av tradisjonelt friluftsliv. 
 
Fauske kommune - retningslinjer 
Det er positivt med nye retningslinjer og vi håper at dette vil føre til mindre bruk, og at 
bruken av snøskuter vil bli basert på nyttebruk og ikke på et uthulet praksis som fører til 
en bruk i for stor grad er en persontransport og forlystelseskjøring utenfor tillatte snøskutertraseer. 
 
I retningslinjene bør henvises til hvilken lover og forskrifter retningslinjene følger. Det 
henvises til § i hvilken forskrift ( motorferdselsforskriften ? ) 
 
Naturvernforbundet i Salten har følgende konkrete innspill. 
 
7.1.: Tillatelsen bør være til kl. 23.00 
 
9.2.: Her bør kommunen lage et skjema som legen fyller ut. Det er eksempel på i dag at 
hytter som ligger svært nært vei ( 30-100m) og har disp for fri kjøring. Det må 
redegjøres for grunnen til at søker skal ha dispansasjon for persontransport. 
 
9.5.: Tillattelse til følgeskuter bør handheves resktrektivt. I dager det god 
telefondekning i området og dette kan avhjelpe sikkerheten i mange tilfeller. 
 
10.1.: Hvem skal avgjøre om det er naturlig å gå på ski? I dag gis det disp selv om 
mange har tegnet en unaturlig trase til hytta for å få 2,5 km. Kommunen må være 
restriktiv og kontrollere trasene som søkerne tegner frem til hytta. 
Gir motorferdselsloven adgang til å gange avstanden på kartet med 1,2 
 
10.3.: Ren persontransport er ikke lov. Da må det tas med at det ikke er lov til å kjøre 
fra hytta og til turistløypas/KjeIvannsløypas start for å kjøre tur. Det er ikke tillatt i 
henhold til motorferdselsloven. 
 
10.4.: Det bør begrensninger for antall turer til hytta. I dag er det fri kjøring og det bør 
innføres påbud med kjelke siden snøskuter kun er lovlig i transportøyemed. 
 
12.1.: Alder bør ikke være noen grunn for å gi dispensasjon.» 



 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag med forskrift som regulerer motorisert ferdsel i 
utmark.  Dette er det opplyst om i punkt 2 Virkeområde, og rådmannen anser dette for å være 
tilstrekkelig. 
 
Rådmannen har under vurdering av merknad fra Statskog kommentert kjøretid. Rådmannen foreslår at 
dispensasjoner kan gis fram til kl 24:00. 
 
Fylkesmannen har laget et skjema som kan brukes i forbindelse med transport av bevegelseshemmede.  
Plan- og utviklingsutvalget vedtok i sak 76/19 at dette skjemaet ikke skulle benyttes.   
 
Når det gjelder følgeskuter, foreslås det at disse sakene skal behandles som § 6 sak.  Det betyr at hver 
søknad skal behandles ut fra hvilke behov det tilkjennegis for kjøring med snøskuter/atv med belter.  
Denne bestemmelsen skal fange opp spesielle behov. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 
- § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte.  Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Rådmannen foreslår at søknader om bruk av følgeskuter for bevegelseshemmede blir behandlet etter § 
6, slik det framgår av foreslåtte retningslinjer. 
 
Når dette gjelder avstand så skal den måles fra hytta til nærmeste brøyta vei. Se merknad fra 
Fylkesmannen i Nordland hvordan avstand skal regnes. Det er i retningslinjene foreslått at trase skal 
legges der hvor det er vanlig/mulig å gå på ski.  Rådmannen forslår å endre dette til å stå hvor en kan 
komme seg til hytta uten bruk av motorisert kjøretøy. 
 
Naturvernforbundets merknad når det gjelder 10.3 hvor det skal gå fram av retningslinjene at det ikke er 
lov å kjøre fra hytte og til de åpne snøskuterløypene, vil Rådmannen forslå at det tas med i 
retningslinjene under punkt 6 Generelle bestemmelser. Dette for å spesifisere at det ikke er tillatt. 
 
Kjelkepåbud var et av punktene som var foreslått fra administrasjonen da saken 1. gang ble lagt fram for 
Plan- og utviklingsutvalget.  Dette ble tatt ut, og dermed ikke sendt på høring. 
 
Begrensninger i antall turer når det gjelder transport til hytte har vært diskutert tidligere. Selv om dette 
er et av punktene som bl a Fylkesmannen fremhever, vil Rådmannen ikke foreslå dette på nåværende 
tidspunkt.  
 
Når det gjelder punkt 12.1 hvor det påpekes at alder ikke skal være grunn for å gi dispensasjon, vil 
Rådmannen påpekt at disse sakene behandles etter § 6 og da er det en helhetsvurdering av alle forhold i 
hver enkelt sak som avgjør om det skal gis dispensasjon eller ikke.  
 
Konklusjon: Rådmannnen foreslår at at punkt 10.1. siste setning, endres til:  Måling i kart skjer der hvor 
en kan komme seg til hytta uten å bruke motoriserte kjøretøy. 
Rådmannen foreslår videre et nytt punkt under punkt 6 generelle bestemmelser: 
6.8 Det er ikke tillatt å kjøre fra egen hytte og direkte til de åpne snøskuterløypene. 
  
Merknad nr 6: Fylkesmannen i Nordland, datert 4. oktober 2019: 
«Fylkesmannen viser til kommunens høring av forslag til kommunale retningslinjer for behandling av 
søknader om bruk av snøskuter. 
 



Retningslinjene sier noe om hvordan søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark skal behandles. Det 
framgår av kapittel 1 om formål, at retningslinjene skal informere søkere om gjeldene regelverk samt 
krav til søknaden og saksbehandlingen. Videre at de skal være til faglig støtte for gode politiske og 
administrative beslutninger. Innledningsvis vil vise til rundskriv T-1/96 som sier følgende om kommunale 
retningslinjer: 
«Det forekommer at en kommune i kommuneplansammenheng gir nærmere retningslinjer for hvordan 
dispensasjonssøknader skal behandles, f.eks. søknader etter nasjonal forskrifts §§ 5 eller 6, jf. § 7 om 
vilkår. Det er i og for seg ikke noe i veien for å gi slike retningslinjer til informasjon om hva slags 
dispensasjonspraksis kommunen vil legge seg på. Slike retningslinjer vil kunne forenkle kommunens 
behandling av enkeltsøknader. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at retningslinjene ikke 
må være i strid med regelverket – bestemmelser i motorferdselloven/nasjonal forskrift vil gjelde direkte 
og gå foran denne typen retningslinjer. Enhver dispensasjonssøknad må således vurderes konkret og 
avgjøres på grunnlag av gjeldende nasjonale regler, slik at eventuelle kommunale retningslinjer i tilfelle 
bare vil ha informasjonsverdi for søkeren.» 
 
Vi vil presisere at alle søknader om motorferdsel i utmark må behandles etter motorferdsellov-og/ eller 
forskrift. En søknad kan for eksempel ikke avslås bare under henvisning til kommunens retningslinjer. 
  
Nedenfor har vi knyttet kommentarer til noen konkrete kapitler og punkter. 
 
Kapittel 2. Virkeområde  
I pkt. 2.1 står det at retningslinjene gjelder for motorisert ferdsel med snøskuter i utmark i Fauske og at 
de utfyller bestemmelser gitt i motorferdselloven og nasjonal forskrift. I pkt. 2.2 står det at begrepet 
motorferdsel omfatter her bruk av alle slags motordrevne kjøretøy på vinterstid, som er beregnet for 
transport av personer eller gods. Det er altså avvik mellom de to punktene og dermed uklart om 
retningslinjene gjelder for kun snøskuter eller også for andre motordrevne kjøretøy på vinterstid. Dette 
bør endres slik at det er entydig hva som er retningslinjenes virkeområde. I og med at retningslinjene 
bl.a. omtaler forskriftens § 6, regner vi med at det er mest hensiktsmessig at retningslinjene ikke er 
avgrenset til kun å omhandle snøskuter, men også andre motordrevne kjøretøy på vinterstid som f.eks. 
ATV med belter.  
 
Etter det vi kan se, tar retningslinjene for seg kjøring som krever tillatelse etter forskrift om 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det vil si saker som behandles med hjemmel i forskriftens 
§ 5, § 5a, § 5b og § 6, samt evt. vilkår fastsatt med hjemmel i § 7. Dersom kommunen også ønsker å 
regulere kjøring på vinterføre som kan skje direkte med hjemmel i forskriftens § 3, må dette gjøres 
gjennom fastsetting av lokal forskrift, jf. forskriftens § 3 annet ledd. 
 
Kapittel 9 Forskriftens § 5 første ledd bokstav b 
Pkt. 9.6 er etter vår mening vanskelig å forstå. Det står at tillatelser til besøkskjøring for varige 
funksjonshemmede kan gis til personer som har fått innvilget søknad iht. § 5, 1. ledd bokstav b. Men slik 
tillatelse til besøkskjøring vil i seg selv kreve tillatelse etter nettopp denne bestemmelsen. Dersom dere 
ønsker å omtale denne bestemmelsen i retningslinjene anbefaler vi at dere tar utgangspunkt i 
veiledningen på miljøkommune.no: «Behovet for transporten må avveies mot de skader og ulemper den 
vil føre til, og det bør settes vilkår. I avveiningen må det legges vekt på den særstilling 
funksjonshemmede står i med hensyn til transportbehov.»  
 
Etter vår vurdering bør det for eksempel settes vilkår om konkret kartfestet løypetrasé til bestemte 
steder og begrensninger i antall turer. 
 
Kapittel 10 Forskriftens § 5 første ledd bokstav c 
Avstand til brøytet vei  
Pkt. 10.1 omhandler måling av avstand i forbindelse med transport til hytte som ligger mer enn 2,5 



kilometer fra brøyta vei. Dere skriver at kjøreavstand skal måles fra nærmeste brøyta vei/ 
parkeringsplass, at måling i avstand gjøres i kart (ikke luftlinje) og at målt lengde ganges med en faktor 
på 1,2 for å få en avstand som ligger nært opp mot faktisk lengde. Det står at «måling i kart skjer der en 
naturlig ville gått på ski i terrenget».  
 
Når det gjelder avstandskravet på 2,5 kilometer, så har Klima og miljødepartementet i brev av 3. juli 
2018 presisert at kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å fastsette avstanden mellom 
hytte og brøytet bilvei. Kommunene er ikke bundet til å måle avstanden i luftlinje. Det avgjørende for 
om tillatelse kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. Dette vil 
si den korteste, men likevel praktisk aktuelle stien eller traseen som hytteeier kan bruke mellom hytta 
og bilveien. Dersom denne er over 2,5 km, og det ikke er mulig å leie transport, har kommunen hjemmel 
til å gi tillatelse. Departementet har også bemerket at hytteeier ikke har krav på å få tillatelse selv om 
avstanden er over 2,5 km. Dette er opp til kommunen å bestemme. 
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning på miljøkommune.no presisert at dersom topografien tilsier at det 
blir helt urimelig å legge luftlinje til grunn for måling av avstand, for eksempel fordi terrenget er alt for 
bratt, eller man må gå rundt et stort fjell eller en innsjø, blir det lengden på den aktuelle traseen som 
blir avgjørende. Det vil i slike tilfeller være den aktuelle stien eller traseen for å ta seg frem uten 
motoriserte kjøretøy som skal måles. 
 
Kommunen skal vurdere hvilke traseer søker har mulighet til å ta seg frem til hytta på, uten bruk av 
motorisert kjøretøy, og vurdere om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilveg er over 2,5 km. 
Det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte saken, og vi mener derfor at retningslinjene ikke kan 
binde saksbehandler til målemetode eller faste omregningsfaktorer.  
 
I retningslinjene skriver dere at kjøreavstand skal måles fra nærmeste brøyta vei/ parkeringsplass. Vi vil 
presisere at det framgår av ordlyden i bestemmelsen at avstanden skal måles mellom hytte og 
nærmeste brøytete bilveg. Vi legger til grunn at bestemmelsens ordlyd må forstås bokstavelig. Det vil si 
at det ikke kan tas utgangspunkt i parkeringsplass når avstanden skal måles. 
 
Varighet, omfang og bruk av vilkår  
Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 
utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Videre står det i 
formålsparagrafen til nasjonal forskrift at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.  
 
For å ivareta formålene med motorferdselregelverket på en tilfredsstillende måte mener Fylkesmannen 
at det i de fleste tilfellene er nødvendig å stille konkrete vilkår knyttet til dispensasjoner, som konkret 
kartfestet løypetrasé, begrensninger i antall turer og begrensninger i antall dager og tidspunkt på 
døgnet. 
 
I pkt. 10.2 står det at tillatelser gis med inntil 5 års varighet. Vi vil i den sammenheng vise til at det i 
rundskriv T-1/96 framgår at det ikke bør gis tillatelse til hyttekjøring for mer enn en sesong om gangen. 
Dette gjelder særlig i områder som er egnet for leiekjøring og der slike ordninger må forventes 
opprettet. 
 
I rundskrivet anbefales det også at tillatelser begrenses til et fåtall turer, noe kommunen ikke har sagt 
noe om i retningslinjene. Hyttekjøring med hjemmel i forskriftens § 5 første ledd bokstav c er ansett som 
et kurant formål så fremst vilkårene er oppfylt. Derfor gis det et stort antall slike tillatelser i Fauske og 
mange andre kommuner i fylket. For å oppfylle formålet med motorferdselregelverket, bør kommunen 
vurdere om det skal settes begrensinger i antall turer for transport av utstyr og bagasje til hytter.  
 



Pkt. 10.3 fastslår at ren persontransport ikke er tillatt etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c, men at 
personer kan sitte på i forbindelse med transport av bagasje og utstyr dersom dette ikke medfører 
ekstra kjøring. Dette er i samsvar med gjeldende regelverk. For at retningslinjene skal ha best mulig 
nytteverdi som informasjon og saksbehandlerstøtte, anbefaler vi at det tas inn et punkt om at bagasje 
og utstyr må ha et omfang utover det som en med rimelighet kan bære med seg.  
 
 
Kapittel 12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlige behov for transport med snøskuter 
I pkt. 12.1 er det i første setning sagt at bestemmelsen skal fange opp spesielle tilfeller for behov for 
snøskutertransport. Fylkesmannen vil imidlertid presisere at forskriftens § 6 ikke er avgrenset til å kun 
gjelde snøskuter, men også andre motordrevne kjøretøy. Kommunen bør derfor vurdere om det er 
ønskelig at retningslinjene avgrenses til søknader som gjelder bruk av snøskuter.  
 
I retningslinjene er noen av vilkårene for å kunne gi tillatelse etter forskriftens § 6 omtalt, men ikke alle. 
Det er i forskriften § 6 fastsatt følgende:«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller annet folkevalgt 
organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 
dersom søkeren påviser et om å redusere motorferdselen til et minimum» 
 
Bestemmelsen i forskriftens § 6 om unntakstilfelle skal vurderes strengt. Følgende betingelser må altså 
være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:  
a) Søkeren må påvise et særlig behov.  
b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring.  
c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.  
d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum.  
 
I retningslinjene er det tatt inn to eksempler hvor det gis signaler om at det kan gis tillatelse etter § 6: 
 
1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta.  
2. Tillatelse pga. alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet dokumenteres ved legeerklæring 
der behovet fremkommer. 
 
Fylkesmannen vurderer at det i retningslinjene ikke kan stå at det kan gis tillatelse til henting av vann 
under opphold på hytte.  Det følger av rundskriv T-1/96 punkt 7.3.2 at bestemmelsen er ment å fange 
opp spesielle tilfeller.  Vannhenting kan generelt ikke anses som noe spesielt tilfelle, da et slikt behov vil 
kunne anføres av mange hytteeiere.  Det vil normalt være et formål som kan dekkes på annen måte. 
 
Når det gjelder eksempel to om midlertidig sykdom/ bevegelseshemmede, så viser vi til 
miljøkommune.no hvor det står at «bevegelseshemmede/ funksjonshemmede er en gruppe som har 
større behov for motoriserte framkomstmidler, og må gis større muligheter enn andre til å bruke slike. 
De kan således ha et særlig behov for motorferdsel etter nasjonal forskrift § 6 om unntakstilfelle. Om den 
enkeltes bevegelseshemning er av en slik art at det foreligger et særlig behov, må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. I denne forbindelse kan det være aktuelt å legge vekt på legeerklæring. 
 
I en vurdering må det legges vekt på graden av funksjonshemming / bevegelseshemning og hva slags 
kjøring det søkes om. Det kan gis tillatelse til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, 
for eksempel hytte eller utfartssted, men man bør være restriktiv med å tillate kjøring utover dette.» 
 
Vi vil presisere at det i vurderingen og begrunnelsen ikke er tilstrekkelig å kun vise til at det er sendt inn 
legeerklæring. Kommunen må gjøre selvstendige vurderinger om hvorvidt vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon er oppfylt.» 
 



Vurdering/anbefaling: 
Alle søknader om dispensasjon for motorisert ferdsel i Fauske blir behandlet og skal i framtida 
behandles etter Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag med forskrift.  Kommunale 
retningslinjer skal utfylle bestemmelser gitt i lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark. 
Kapittel 2: Fylkesmannen påpeker at det ikke er samsvar mellom punkt 2.1 i retningslinjene når det 
gjelder hvorvidt retningslinjene skal gjelde for bare snøskuter eller for alle typer kjøretøyer på 
vinterføre.  
Rådmannen foreslår at 1. setning i punkt  2.1 endres til: 
«Retningslinjene gjelder for ferdsel med motorkjøretøyer på vinterføre i utmark i Fauske kommune, og i 
tillegg blir overskriften på de kommunale retningslinjene endret til: 
«Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av motoriserte kjøretøy på vinterføre i 
Fauske kommune.» 
 
Fylkesmannen skriver videre i 2. avsnitt under kapittel 2 at dersom kommunen ønsker å regulere kjøring 
på vinterføre som kan skje direkte med hjemmel i nasjonal forskrifts § 3, må dette gjøres gjennom 
fastsetting av lokal forskrift, jfr forskriftens § 3 annet ledd. 
 
Rådmannen foreslår dermed at siste setning i punkt 7.2: «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» 
fjernes. 
 
Pkt 9.6 er iflg Fylkesmannen vanskelig å forstå.  Rådmannen forstår punktet slik at dersom det er 
framlagt legeattest for kronisk lidelse, at søker ikke kan gå på ski og det er en tilrådning at søker bør få 
dispensasjon for kjøring med snøskuter, så skal dette også gjelde besøkskjøring og ikke bare kjøring til 
egen hytte. 
 
Fylkesmannen kommenterer at det bør settes vilkår ved dispensasjoner etter § 5 b (funksjonshemmede) 
om kartfestet løypetrase til bestemte steder og begrensing av antall turer. 
 
Dagens praksis er at det tegnes inn konkret trase til egen hytte og dersom det innvilges besøkskjøring, 
gis dette i de oppmerkede traseene i hytteområdet i Sulitjelma.  Det har tidligere ikke vært begrensning i 
antall turer.  Rådmannen foreslår at denne praksis opprettholdes. 
 
Når det gjelder kapittel 10 – forskriftens § 5 1. ledd bokstav c – avstand til brøytet vei.  Grunnen til at det 
i retningslinjene er skrevet brøytet vei/parkeringsplass er at det i de aller fleste tilfeller er brøyet vei 
fram til en parkeringsplass. For at retningslinjene skal være i samsvar med bestemmelsene i 
motorferdselslovverket, foreslår Rådmannen at ordet parkeringsplass fjernes i pkt 10. 
 
Fauske kommune har valgt å ikke måle avstand i luftlinje, noe kommunen ihht lovverket ikke er bundet 
til.  Fauske kommune foretar skjønn når det gjelder avstand og innenfor det som miljøkommune.no 
angir.  Når det gjelder målinger etter kart, er det ikke mulig å måle stigninger o.l., derfor er det foreslått 
at avstanden kan ganges med 1,2, slik at en tar høyde for dette og at det er den reelle avstanden som 
blir tatt hensyn til ved behandling av dispensasjonsøknader. Slik måling av avstand (gange med 1,2) har i 
flere tilfeller vist seg å være den metoden som gir mest lik reell avstand. Det er også en metode som 
benyttes i andre kommuner i Nordland. 
 
Når det gjelder siste setning i punkt 10.1:  Måling i kart skjer der en naturlig ville gått på ski i terrenget 
foreslår Rådmannen at setningen endres til måling i kart skjer etter den aktuelle stien/traseen der en 
kan ta seg frem uten motorisert kjøretøy. 
 
På grunn av stor saksmengde og forutsigbarhet for søkere, har Fauske kommune, slik de fleste  andre 
kommuner i landet, valgt å ha mer enn 1 års varighet på dispensasjonen.  En varighet på 5 år synes 



rimelig i og med at terrenget/avstanden ikke forandrer seg ila av noen år. 
 
Rådmannen foreslår at varighet på dispensasjonene ikke endres, men fortsatt er inntil 5 sesonger. 
 
Iflg punkt 10.3 er ren persontransport ikke tillatt etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c.  For at 
retningslinjene skal være tydeligere for søker, foreslår Rådmannen at det legges til en ekstra 
spesifisering i dette punktet som lyder:  Ved dispensasjon etter denne § må bagasje og utstyr ha et 
omgfang utover det som en med rimelighet kan bære med seg.  
 
Kapittel 12, forskriftens § 6 er ikke avgrenset til å gjelde kun snøskuter.  Vi har tidligere i dette 
saksfremlegget kommentert det og det foreslås at navn på retningslinjene endres. 
 
I retningslinjene er det tatt inn eksempler på hva som eventuelt kan innvilges etter § 6, bl a henting av 
vann og dispensasjon pga av alder og midlertidig  sykdom. 
 
Rådmannen er enig med Fylkesmannen i deres vurdering hvor det framgår at retningslinjene ikke kan 
inneholde spesielle forhold hvor det kan gis dispensasjon etter § 6.  § 6 er en § som brukes i de tilfeller 
hvor det en søker dispensasjon til ikke kan hjemles i en annen §.  Etter § 6 skal søker påvise et særlig 
behov, ikke være knyttet til fornøyelseskjøring og behovet kan ikke dekkes på annen måte. 
 
Rådmannen gir sin tilslutning til Fylkesmannens vurdering når det gjelder hvilke tillatelser som kan gis 
etter § 6, bl a at henting av vann under opphold på hytta eller tillatelse pga alder og midlertidig sykdom 
kan innvilges etter § 6 og foreslår at dette tas ut av retningslinjene. I tillegg vil slike søknader generere et 
stort antall søknader som må politisk behandles. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at overskriften på de kommunale retningslinjene endres til:  Kommunale 
retningslinjer for behandling av søknader om bruk av motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske 
kommune, samt at 1. setning i punkt 2.1 endres til: 
Retningslinjene gjelder for ferdsel med motorkjøretøyer på vinterføre i utmark i Fauske kommune. 
Rådmannen foreslår videre at siste setning i punkt 7.2:  «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.» 
fjernes. 
 
I punkt 10.1, 1. setning: Ved tillatelse til kjøring etter denne § i forskriften måles kjøreavstanden fra 
nærmeste brøyta vei/parkeringsplass.  Her foreslår Rådmannen å fjerne ordet parkeringsplass. 
 
Punkt 10.1 siste foreslås endret til: Måling i kart skjer der en kan ta seg fram uten motorisert kjøretøy. 
 
I punkt 10.3 legges til følgende setning: 
Ved dispensasjon etter denne § må bagasje og utstyr ha et omgfang utover det som en med 
rimelighet kan bære med seg. 
 
Punkt 12.1. Setningen « Eksempler på tillatelser som kan gis etter § 6: …osv..» fjernes 
 
Merknad nr. 7: Statskog, datert 9. oktober 2019: 
«Viser til forslag til kommunale retningslinjer datert 02.09.2019. 
 
Statskog SF er positive til at Fauske kommune utarbeider nye retningslinjer for hvordan søknader om 
bruk av snøskuter skal praktiseres. Det skaper klare rammer for behandlingen og god forutsigbarhet for 
alle parter. 
 



Statskog SF har ingen vesentlige merknader til forslaget, men ber om at kommunen vurderer en 
harmonisering av kjøretidene for turistløypa og disse retningslinjene. 
 
I tillegg vil vi be om at det i retningslinjene tas hensyn til at det f.o.m sesongen 2020 kan være aktuelt at 
en del brukere av snøskuter endrer startpunkt på grunn av garasjeanlegget som er under planlegging i 
Daja. Hvilke konsekvenser dette kan få m.h.t avstand mellom brøyta vei og hytte for den enkelte er 
uklart for oss, men dette kunne kanskje vært tatt inn i retningslinjene allerede nå.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I forskrift for kommunalt løypenett for snøskuterløyper i Fauske kommune heter det bl a i § 3 punkt c):           

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00.  
I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 22:00 og kl 08:00. 
 
                                         

Bakgrunnen for at stengetidene for de åpne snøskuterløypene ble vedtatt til kl 22:00 var bl a at 
kjøringen i løypene skulle være avsluttet kl 22:00, slik at opplasting av snøskuter på henger og kjøring fra 
parkeringsplass skulle være gjennomført innen kl 23:00, slik at det skulle være ro for bl a gjester på 
Sulitjelma Turistsenter kl 23:00. 
 
I de kommunale retningslinjene som nå ligger til behandling er det foreslått at en kan kjøre snøskuter i 
de traseene som det blir gitt dispensasjon i skal være 07:00 til 24:00.  Bakgrunnen for dette er at det i de 
aller fleste tilfeller gis dispensasjon for frakting av bagasje og utstyr til hytter og at dette kan skje fram til 
kl 24:00 dersom det f eks arbeides turnus/ettermiddagsskift. 
 
Når det gjelder avstandsmåling fra planlagt garasjeanlegg i Daja, så vil ikke dette ha noen betydning. Det 
vil bli kjørt i det åpne løypenettet fram til Kjelvasskrysset/Skihytta og det er derfra avstanden fra 
nærmeste brøyta vei og til hytte blir målt. 
 
Rådmannen foreslår at kjøretider i punkt  7.1 opprettholdes. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende endringer i retningslinjene: 
Rådmannens innstilling med følgende endringer: 
Pkt 3.2  andre setning endres til … «Dette gjelder både ved innvilgelse og avslag» 
Pkt 3.4  Behandling av søknader følger forvaltningslovens § 11 
Pkt 4.2  strykes (punktet er allerede dekket i pkt 4.1) 

Pkt 6.3 og 6.5 Nytt pkt 6.3 og pkt 6.5 strykes:   
 I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-slett, 
tidsrom og formål. 
Pkt 7.1 erstattes: «Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager 
unntatt 1. juledag. 
Pkt 9.1 – 9.6 Overskrift endres til Transport av varige funksjonshemmede med 
snøskuter 
 Kap 9 erstattes:  

9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter 
for varige funksjonshemmede. 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er 
varig funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski. 

 9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 
10.4 
9.5 Rådmannens forslag pkt 9.5 

9.6 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til 
personer som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
9.7 Pkt 9.2 i Rådmannens forslag vedtas i sin helhet, endres til pkt 9.7 

 
Pkt 10.3 Endring: 3. setning strykes  

Pkt 10.4 Endring 3. setning: «Til hytteeiers nærmeste familie regnes ektefelle 
eller samboer, barn, barnebarn, svigerbarn, foreldre og besteforeldre. 
Pkt 11.2 Nytt pkt erstatter pkt 11.2: «Tillatelse innvilges i henhold til 



hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 favn pr dag». 2. setning strykes. 
Pkt 12.1 Strykes i sin helhet. Nytt pkt: 

§6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller for behov for 
snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. Søker må vise til et særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring. En skjønnsmessig helhetsvurdering om innvilgelse eller avslag skal 
legges til grunn for vedtaket.  

 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 
1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 
2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  
 

Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med legeerklæring fra lege 
der transportbehovet fremkommer.  
 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 076/19 Vedtak: 

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. 
 

Forslag til  
Kommunale retningslinjer for  

behandling av søknad om bruk av snøskuter 
Fauske kommune 

 
1. Formål 

 
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 ved innvilgse og 
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 følger forvaltningslovens § 11. 
           

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. 

 
 

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      I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-
slett, tidsrom og formål. 
 
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 Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er Statskogs grunn 
i Sulitjelma). 
 
6.6  Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved 
kontroll. 
 
6.7  Dersom ikke annet er angitt, er den øvre fartsgrensen for 
snøskuterkjøring i terrenget 70 km/t.  For snøskuter med slede er øvre fartsgrense 
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60 km/t.  Dersom det sitter folk i sleden, er fartsgrensen 40 km/t.  
 

7. Kjøretider 

7.1  Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager 
unntatt  
1. juledag. 

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 varige funksjonshemmede med 
snøskuter 

 
9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter for varige 
funksjonshemmede. 
 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er varig 
funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski. 
 
9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 
9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 10.4. 
 
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 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til personer 
som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
 
9.7 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. 
 
 
 

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.   
 
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 og besteforeldre. 
  
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 Tillatelse innvilges i henhold til hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 
favn pr dag 
 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med snøskuter  
  

12.1 § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
tilfeller for behov for snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. Søker må 
vise til et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. En skjønnsmessig 
helhetsvurdering om innvilgelse eller avslag skal legges til grunn for vedtaket.  
 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 

1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 
2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  
  

12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport kan 
dekkes ved bruk av det åpne løypenettet.  

 
 
 
Vedlegg:  Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med legeerklæring 



fra lege der transportbehovet fremkommer.  
 
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 ved innvilgse og 

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 følger forvaltningslovens § 11. 
           

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. 

 
 



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      I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-slett, 

tidsrom og formål. 
 
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 Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er Statskogs grunn i 

Sulitjelma). 
 
6.6  Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved kontroll. 
 
6.7  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.  

 

7. Kjøretider 

7.1  Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager unntatt  
1. juledag. 

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. 
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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 varige funksjonshemmede 
med snøskuter 

 
9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter for 

varige funksjonshemmede. 
 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er varig 

funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski. 
 
9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 
9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 10.4. 
 
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 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til personer 

som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
 
9.7 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. 

 
 
 

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.   

 
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 
og besteforeldre. 

  
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 Tillatelse innvilges i henhold til hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 

favn pr dag 
 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med snøskuter  
  

12.1 § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
tilfeller for behov for snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. 
Søker må vise til et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. En 
skjønnsmessig helhetsvurdering om innvilgelse eller avslag skal legges til 
grunn for vedtaket.  

 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 
1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 

2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  

  
12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport 

kan dekkes ved bruk av det åpne løypenettet.  
 
 
 
Vedlegg:  Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med 
legeerklæring fra lege der transportbehovet fremkommer.  
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    Rådmannens forslag til vedtak innarbeidet  
     Kommunale retningslinjer for  
behandling av søknad om bruk av motoriserte kjøretøy på vinterføre  

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 ferdsel med motorkjøretøyer på vinterføre 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 ved innvilgelse og 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 følger forvaltningslovens § 11.  
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3.5 
Reindriftsnæringa skal høres dersom det søkes dispensasjon om ferdsel i viktige 
beiteområder for rein. 
 
 

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. 
 
 

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  
I kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-slett, tidsrom og 
formål.  
 

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  
Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er Statskogs grunn i Sulitjelma). 
  

6.6 
Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises ved kontroll. 
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6.7  
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.  
 

6.8 
Det er ikke tillatt å kjøre fra egen hytte og direkte til de åpne snøskuterløypene. 
 
 

7. Kjøretider  
 

7.1  
Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle dager unntatt 1. juledag. 
 

 7.2  
Det er ikke tillatt med motorfersel på snødekt mark mellom 2. søndag i mai og 15. oktober.  
 
 

8. Forskriftens § 5, 1. ledd bokstav a – 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 
Selvstendig 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 varige 
funksjonshemmede med snøskuter  
 

9.1  
Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter for varige 
funksjonshemmede.  
 

9.2  
Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er varig 
funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski.  
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9.3  
Tillatelser gis med inntil 5 års varighet.  
 

9.4  
Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 10.4.  
 

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  
Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til personer som har fått 
innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
 

9.7  
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.  
 

 
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 skal kjøreavstand måles fra nærmeste 
brøyta vei. 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 der en kan ta seg 
fram uten motorisert kjøretøy.  
 

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.  
 

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, foreldre og besteforeldre.  
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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  
Tillatelse innvilges i henhold til hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 favn pr dag. 
  
 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med 
snøskuter  
 

12.1  
§ 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller for behov 
for snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. Søker må vise til et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring. En skjønnsmessig helhetsvurdering om innvilgelse eller 
avslag skal legges til grunn for vedtaket.  
 

12.2  
Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport kan dekkes ved 
bruk av det åpne løypenettet.  
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Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark i forbindelse med gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - 
snøskuter - 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse:  
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk opplæring i 
klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja.  
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke tillatt.  
 

Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene:  
 

· 20. og 21. januar 2020 
· 27. og 28. januar 2020 

 
· 3 og 4. februar 2020  
· 10. og 11. februar 2020  
· 17. og 18. februar 2020  
· 24. og 25. februar 2020 

 
· 2. og 3. mars 2020  
· 4. og 5. mars 2020  
· 9. og 10. mars 2020  
· 16. og 17. mars 2020 
· 23. og 24. mars 2020  
· 30. og 31. mars 2020 

 
· 20. og 21. april 2020 
· 27. og 28. april 2020 

 
 

 
Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 08:00 og kl 
18:00.  
 
For kjøring i forbindelse med opplæring i Turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til 



Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for offentlig 
ferdsel med snøskuter.  
 

 
Vedlegg: 
16.09.2019 Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS - Dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
1420741 

07.11.2019 Kartutsnitt skytebanen(15569)(122974) 1425830 

11.11.2019 Uttalelse om motorferdsel i utmark - Opplæring klasse S - Sulitjelma - 
Fauske 

1426022 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til å bruke skytebanen og veien fra  
parkeringsplassen i Daja og opp til skytebanen i forbindelse med snøskuteropplæring i regi av Barkhald 
og Pedersen Trafikkskole as. De øvrige traseene som er nevnt i søknaden er snøskuterløyper som er 
åpne for offentlig ferdsel.  
Bakgrunnen er gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter). Læreplanen krever at 
temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og vann, vurdering og valg av adferd i 
forhold til naturens andre brukere som skigåere, hytteeiere, natur og dyreliv skal gjennomgås i 
opplæringen.  
 
Saksopplysninger: 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS, Fauske, har drevet obligatorisk kjøreopplæring i klasse S 
(snøskuter) siden 2008. Det ble i fjor gitt tillatelse til å drive obligatorisk opplæring i kl S (snøskuter) på 
skytebanen i Daja og veien opp til skytebanen. I tillegg ble de åpne snøskuterløypene benyttet. 
  
Den obligatoriske opplæringen består i dag av 17 undervisningstimer a 45 min og går over 4 trinn. Det er 
trinn 2,3 og 4 som gjennomføres i Sulitjelma. Kurset går over 2 ukedager, vanligvis mandag og tirsdag. 
Det skal i år arranges 14 kurs med inntil 16 deltakere pr kurs, 4 elever pr lærer.  
 
Det søkes om dispensasjon for kjøring i disse områdene:  
1. Turistløypa fra Daja til riksgrensen  
2. Kjelvassløypa med Rørgata  
3. Løype fra Sulitjelma Fjellandsby til turistløypa  
4. Snøskuterløype til skytebanen og selve skytebanen  
 
Turistløypa fra Daja til riksgrensen, løypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta, løype inn til Sulitjelma 
Fjellandsby og over Rørgata er snøskuterløyper som er åpen for offentlig ferdsel og de kan dermed 
benyttes til snøskuteropplæring uten at det gis tillatelse fra Fauske kommune.  
 
For løype fram til skytebanen og selve skytebanen, må det foreligge tillatelse fra Fauske kommune 
dersom denne skal benyttes i opplæringsøyemed.  
 
Det er planlagt 14 stk kurs over 2 dager i Sulitjelma i inneværende sesong.  
 
Reguleringsplan for Dråvika motorsportsanlegg ble vedtatt av kommunestyret den 11.2.2002.  
Dette anlegget kan dermed benyttes uten dispensasjon. I hht temaer som læreplanen krever blir  
gjennomført, er banen i Dråvika uegnet. Dette gjelder bl a kryssing av vei, kjøring over elver og på vann 
og vurderinger og adferd i forhold til andre f.eks. skigåere og dyreliv.  
 
Det er ikke etablert annet øvingsområde for skuteropplæring i Fauske kommune og det må derfor søkes 
om dispensasjon for bruk av annet areal til formålet. Det er en forutsetning at Fylkesmannen i 
samarbeid med kommunen utpeker et slikt område. Trafikkskolens søknad er sendt fylkesmannen til 
uttalelse.  



 
I nasjonal forskrift heter det i § 3 «Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:  
«h) praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 
beltemotorsykkelfører.  Områdene fastsettes av fylkesmannen etter foralg fra kommunene.» 
 
For å kjøre snøskuter lovlig må alle over 16 år og alle som har tatt vanlig bilsertifikat etter 2007 ha 
gjennomført opplæring klasse S (snøskuter). Det tilsier at det er et stort antall personer det er snakk om 
 
I Nordland har vi pr dd ikke noe område som kan benyttes til snøskuteropplæring. 
 
Det er ingen prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter i 2010 i dette 
området.  
 
Søknaden fra trafikkskolen er sendt til uttalelse til grunneier Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, og 
Sulitjelma Skytterlag(bruker av baneT).  Alle disse skriver i epost til Fauske kommune at det er ok for 
dem at dispensasjon innvilges.   
 
Uttalelse fra fylkesmannen følger vedlagt.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at det blir tilrettelagt for opplæring slik at fremtidige snøskuterførere skal kunne takle de 
utfordringer de står overfor når de skal ferdes på snøskuter blant mange andre brukere av naturen. Det 
holdningsskapende arbeidet som trafikkskolene bidrar med i denne sammenheng er også meget viktig.  
 
Opplæring kan foregå i de snøskuterløypene som er åpen for offentlig ferdsel i hht forskrift vedtatt av 
Fauske kommune, uten tillatelse fra kommunen. 
  
Rådmannen innstiller på at det blir gitt tillatelse til kjøring til skytebanen og på selve skytebanen.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse,  
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal  
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
  
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til  



miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av dette området til opplæring å være i strid med formålet, og  
dispensasjon kan innvilges.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Barkhald og Pedersen trafikkskole AS 

Storgata 87 

8200 Fauske     den 2. september 2019 

 

 

 

Fauske Kommune 

V/Planutvalget 

 

 

Søknad om dispensasjon til å bruke nye og eksisterende traseer for 
gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S(snøskuter) også 
i 2020. 
 

Bakgrunn for søknaden er et ønske om å videreføre og forbedre opplæringen, som vi til siden 

2008 har drevet på skuterparkeringen i Daja og langs skuterløypa til Sverige. Dette området 

har ikke vært fullgodt i forhold til de momenter som lærerplanen krever at vi gjennomgår, og 

da spesielt i forhold til temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og 

vann, vurdering og valg av adferd i forhold til naturens andre brukere som skigåere og 

hytteeiere, natur og dyreliv. 

Lærerplanen stiller i tillegg krav til at vi skal ha alternative ruter til å drive opplæring på, ved 

for eksempel dårlig vær, slik at elevene er sikret en fullgod opplæring uavhengig av vær og 

føreforhold. 

 

Området det søkes om gir oss en unik mulighet til å påvirke fremtidens skuterførere, som vil 

ferdes i samme eller lignende områder, og vi tenker å vektlegge dette med interessekonflikter, 

holdninger og valgt adferd i forhold til andre brukere, i disse områdene spesielt, og er grunnen 

for at vi ønsker å få ferdes også i tilknytningsløypene opp til skihytta, for å tilrettelegge bedre 

for å ivareta læreplanens momenter i forhold til konfliktpunkter, i forhold til skiløyper og 

ferdsel i hytteområder. Men vår ferdsel i disse områdene vil begrenses til 1 time i trinn 3, som 

inneholder 4 undervisningstimer a 45 min, av totalt 13 timer obligatorisk opplæring. 

 

Et samarbeid med Daja camping og Sulitjelma fjellandsby, gir oss tilgang på gode 

undervisningslokaler, i tillegg til mulighet til å gjennomføre sikkerhetskontrollen innendørs i 

deres garasjebygg ved dårlig vær. 

 

Som i tidligere år har vi avtale om, og ønsker å benytte Skytebanen for innlæring av de 

nødvendige grunnleggende ferdigheter, som skal til for å kunne ferdes trygt i og langs 

skuterløypa på den avsluttende opplæringen 

 

 

Den Obligatoriske opplæringen for klasse S, består nå av 17 undervisningstimer à 45 min, og 

går over 4 trinn, og det er kun trinn 2, 3 og 4 som gjennomføres i sulitjelma. Vi gjennomfører 

kurset over to ukedager, fortrinnsvis mandager og tirsdager og antall kurs vi normalt 

gjennomfører har de siste år vært fra 6 stk, med inntil 16 deltakere, som kjøres i grupper med 

4 elever per lærer. Trinn 2 gjennomføres i Daja, på parkeringen og skytebanen. Trinn 3. 

gjennomføres i løypa opp til skihytta samt skuterløypa.  

Trinn 4. gjennomføres den siste dagen, og vil fremdeles gjennomføres langs den gamle 

skuterløypa. 

 



Antall Elever pr kurs 2019 

For å begrense antall kurs per sesong, ønsker vi å ha mulighet til å gjennomføre kursene med 

16 elever per gang, noe som stiller krav til 4 lærere i tillegg. 

Vi kan i tillegg få tilsyn av opplæringen av Statens Vegvesen med en skuter. 

Dette medfører at dispensasjonen må åpne for inntil 21 skutere per gang. 

 

Dispensasjonssøknaden gjelder følgende strekninger: 

 

1. Skuterløypa 

2. Tilknytningsløypen opp til Skihytta. 

3. tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 

4. Skuterløypa til skytebanen og skytebanen 

 

Aktuelle datoer for gjennomføring av snøscooterkurs i 2020 er som følger: 

20. og 21.januar 

27. og 28.januar 

 

  3.og  4. februar 

10.og 11.februar 
17. og 18.februar 
24. og 25.februar 
 
  2. og   3.mars 
  4. og   5.mars 
  9. og 10.mars 
16. og 17.mars 
23. og 24.mars 
30. og 31.mars 
 
20. og 21.april 
27. og 28.april 
 

 

 

 

 

 

Med Vennlig Hilsen 

Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS 

V/ Kaare Barkhald 
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Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
Att. Lise Gunn Hansen 
 

  
 

Uttalelse om motorferdsel i utmark - Opplæring klasse S - Sulitjelma - 
Fauske 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 11. oktober 2019. 
 
Barkhald og Pedersen trafikkskole AS har søkt om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i 
utmark for bruk av nærmere angitte strekninger i Sulitjelma i forbindelse med opplæring i klasse S. 
Det er i søknaden angitt hvilket opplegg som er ønsket og gitt en begrunnelse for dette. Videre er det 
angitt mulige kursdatoer i perioden fra 20./21. januar til 27./28. april. 
 
De angitte strekningene er: 

1. Skuterløypa 
2. Tilknytningsløypen opp til Skihytta 
3. Tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 
4. Skuterløypa til skytebanen og selve skytebanen 

 
Fauske kommune har opprettet snøscooterløyper, og disse løypene kan benyttes i 
opplæringsøyemed. Kjøring i vedtatte løyper krever ut fra dette ikke dispensasjon, forutsatt at 
bestemmelsene i den kommunale forskriften overholdes. Dersom det kan være aktuelt med kjøring 
på innmark, er også dette noe som kan skje uten dispensasjon. 
 
Bruk av andre traséer og områder vil imidlertid kreve dispensasjon for å kunne tillates. Det er i 
utgangspunktet ikke hjemmel i motorferdselregelverket for å gi dispensasjon for motorferdsel i 
utmark i forbindelse med opplæring i klasse S.  
 
Behovet for kjøring i denne forbindelse skal normalt dekkes i områder opprettet til obligatorisk 
øvelseskjøring med beltemotorsykkel. I Nordland har vi per nå ikke noe slikt område som kan 
benyttes. 
 
Kommunen må vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Det må vurderes hvorvidt det er 
snakk om et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og da også tas i betraktning at det i 
løypenettet og på innmark lovlig kan skje opplæring. 
 



  Side: 2/2 

Det er en klar forutsetning at området hvor kjøring eventuelt tillates må plasseres og utformes slik at 
det i liten grad vil være i konflikt med andre interesser og at det vil gi minst mulig forstyrrelser i 
tilstøtende områder. Slik dispensasjon må i så fall gis til den nærmere angitte kjøreskole og være 
avgrenset til formålet (øvingskjøring som inngår som del av den obligatoriske opplæringen) og angi 
antall snøscootere den gjelder for. Av hensyn til andre interesser i området, herunder 
friluftsinteresser, bør tidsperiode og antall dager hvor kjøring tillates begrenses mest mulig, og 
kjøring bør ikke tillates på kveldstid og i helger.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen før tillatelse eventuelt gis har avklart forholdet til grunneier 
og reindriftsinteresser, samt at kjøring i området er klarert i forhold til bruken av skytebanen. 
Kommunen må ved sin vurdering av saken også vurdere andre mulige skader og ulemper som følge 
av en eventuell tillatelse. 
 
Kommunen må i sin beslutning vise hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert, 
jf. lovens § 7. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 
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Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring med snøskuter i 
forbindelse med staking/vedlikeholdsoppdrag for Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
Sulitjelma Snøscooterklubb, Sulitjelma, tillatelse til slik kjøring i forbindelse med 
staking/vedlikehold av snøskutertraseer i Sulitjelma: 
 

· Det gis tillatelse til å benytte inntil 2 stk snøskutere pr. arbeidslag samtidig i forbindelse 
med kjøring i dette oppdraget. 

 
· Det skal kjøres i følgende traseer: Turistløypa fra Daja til svenskegrense, fra Daja til 

Kjelvatnet, videre over Rundvatnet til Skihytta, samt traseen over «Rørgata».  Fra Skihytta 
innover Balvassveien, samt over Saaki og fram til kommunegrensen. Det skal i tillegg 
stakes/vedlikholdes 2 stk traseer over Kjelvatnet (øst og vest). 
 
· Dersom det i forskrift blir opprettet nye løyper, skal disse inngå i oppdraget. 

 
· Tillatelsen gjelder tom 2. søndag i mai 2022. 

 
· Tillatelsen gjelder kjøring i oppdraget i vintersesongen (15. oktober til 2. søndag i mai), 

samt klargjøring av turistløypa og de andre snøskuterløypene før de åpner for kjøring for 
allmennheten. 

 
· Representanter fra Sulitjelma Snøscooterklubb som utfører oppdraget må være 

«uniformert» slik at et tydelig går fram at de kjører i oppdrag. 
 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har hatt ute anbudskonkurranse vedr staking/vedlikhold av snøskuterløypene i 
Sulitjelma. Vinneren av anbudet ble Sulitjelma Snøscooterklubb. Dispensasjon for kjøring med 
snøskuter må tildeles klubben slik at de kan utføre oppdraget. 
 
Saksopplysninger: 



Etter anbudsrunde etter lov om offentlig innkjøp har Fauske kommune tildelt oppdraget med 
staking/vedlikehold av snøskuterløypene i Sulitjelma til Sulitjelma Snøscooterklubb. De løypene som skal 
stakes er turistløypa fra Daja til svenskegrensen, ca 2 mil, trase fra Daja til Kjelvatnet, trase over Rørgata, 
trase fra Naustbukta via Rundvatnet til Skihytta og videre over Saaki til kommunegrensen til Saltdal, 
samt 2 traseer over Kjelvatnet (øst og vest). 
Dersom det ved endring av forskrift for kjøring med snøskuter på vinterføre i Sulitjelma blir etablert flere 
traseer, vil stakingen/vedlikeholdet gjelde også for disse løypene. 
 
For å kunne kjøre opp traseene og stake dem, samt vedlikehold gjennom vinterhalvåret, må Sulitjelma 
Snøscooterklubb gis tillatelse til dette etter § 6 i forskrift for motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag. 
Oppdraget gjelder fom sesongen 2019/2020 tom sesongen 2021/2022. 
 
Kontrakt vil bli undertegnet de nærmeste dagene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ovennevnte kjøring med snøskuter er ikke hjemlet direkte verken i lov eller forskrifter, og tillatelse må 
dermed gis av kommunen etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er snakk om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Oppdraget kan ikke utføres på annen måte og det er ikke knyttet opp til fornøyelseskjøring. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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