
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 18.02.2020 kl.: 09:30 - 17:30 
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: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2020 
Sak nr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  
002/20 Delegerte saker i perioden  
003/20 Referatsaker i perioden  
004/20 Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig 

vedtak 
 

005/20 Forslag til forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt 
Fartsforskrift i havne- og farvannsloven 

 

006/20 Forslag til detaljregulering for Sjåheia  
007/20 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 

008/20 102/49 - Robin Hansen, Vikaveien 17A,Fauske. Behandling 
av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske 
Østre del 1, samt tillatelse til å føre opp garasje BRA 91 m2 
på 2 plan - BYA 61 m2. 

 

009/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår.  
010/20 Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter 

avslag oppstart av planarbeid 
 

011/20 Dispensasjonssøknad for Erikstad silanlegg  
012/20 Fjellfarer as - Søknad om dispensasjon fra lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag - heli-skiing. 
 

013/20 Jørgen Kampli - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark- henting av vann 

 

014/20 Nordland Røde Kors - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - opplæring 

 

015/20 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
transport ifbm skadesak 

 

016/20 Søknad om scooterløyve i forbindelse med 
idrettsarrangement 

 

017/20 Valg av representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for 
perioden 2020 - 2023 

 

018/20 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

019/20 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 



 
 
 
Fauske, 11.02.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18929     
 Arkiv sakID.: 19/3152 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
22.11.2019 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 1427462 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.11.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2019 Til kl. 12:45 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug FL 
Vegard Setså FL 
Ketil Skår H 
 
Varamedlemmer Parti 
Stian Stenberg FRP 
Siv Anita Værnes H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Georg de Besche d.y. 
Kariann Skar Sørdahl 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Fra neste møte starter plan- og utviklingsutvalgets møter kl. 09.30. 

Merknader til dagsorden: 

· Orientering ang. budsjett 2020 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orienteringer fra rådmann: 

· Orientering ang. budsjett 2020 v/økonomisjef 
· Orientering ang. rettsak Valnesfjord skole - Unntatt offentlighet v/kommunaljef  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.11.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 

 
 
  



Side 4 
 

092/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 092/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
 
 
093/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 093/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
094/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 094/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
095/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende endring:  
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 

 
 
 
096/19: 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. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
 
097/19: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 097/19 Vedtak: 
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. 

 
 
 
098/19: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 098/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
099/19: 105/13 - 105/16 - 105/37 - Inger Fiva Grimstad - Deling  / justering av grunnareal 
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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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 099/19 Vedtak: 
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. 

 
 
 
100/19: 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.   

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret:           

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.   

 
 
 
101/19: 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva 
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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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 101/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
102/19: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo følgende endring 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
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I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
 
Vegard Setså (FL) foreslo følgende endring: 
Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
 
Rådmannens forslag til innstilling med FL's og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 102/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 
Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer 
i utmark og på islagte vassdrag). 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 

 
 
 
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 
 
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  



Side 10 
 

· 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 103/19 Vedtak: 
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 
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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.  

 
 
 
104/19: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 104/19 Vedtak: 
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 
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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 det tydelig går fram at de kjører i oppdrag. 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/2261     
 Arkiv sakID.: 19/3152 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
210/19, 93/5 - Håkon Nordal - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Håkon Nordal konsesjon ved erverv av eiendommen gnr. 
93/5 i Fauske kommune. 
 

 
215/19, 59/2,3,12 - Aage Iversen - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Aage Iversen konsesjon ved erverv av eiendommen gnr. 
59/2,3,12 i Fauske kommune. 

 

Konsesjon gis på vilkår av at eiendommen, gnr. 59/2,3,12, drives sammen med gnr. 53/2,7,17 i 
minst 5 år sammenhengende fra tidspunkt for eierskifte. 
 

 
224/19, 104/797 - Gary Palmer Romness - Innvilget tillatelse til oppføring av trappeheis - 
Hegreveien 7, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
trappeheis som omsøkt i Hegreveien 7, Fauske gnr. 104 bnr 797 bygningsnr. 300160608. 

 

Stannah AS har erklært ansvarsrett for hele tiltaket. 
 



 
226/19, 119/421 - Statskog - søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 421 parsell nr. 22 stor 718 m2  i 
felt Emmatunet som avgrenset på situasjonsplan. 

 

 
 

 
227/19, 101/4 og 101/84 - Arild Åge Bjørlo, Annegrete Hjemaas, Kjell Robert Olsen og Elinor 
Olsen - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av en 



parsell med avmerkede tomtegrenser vist i arealplan fra sameie g.nr. 101 b.nr. 4 og 84 i Fauske 
kommune. 

 
 

 
228/19, 103/335 - Svar angående søknad om dispensasjon og rammetillatelse av Familiens 
hus, Rådhusgata 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens §20-1 a) meddeles rammetillatelse for ombygging av 
Familens hus, rådhusgata 2, Fauske gnr.103 bnr.335 som omsøkt.  

 

I medhold av plan og bygningslovens §19-3 meddeles dispensasjon fra TEK17 §13-7 Lys, Familens 
hus, rådhusgata 2, Fauske gnr.103 bnr.335 som omsøkt. 

 

I medhold av plan og bygningslovens §19-2 avslås dispensasjon fra TEK17 §11-6 Brannspredning 
mellom byggverk,  Familens hus, rådhusgata 2, Fauske gnr.103 bnr.335.  

  

Det må søkes DSB om tillatelse til endring av bruk av tilfluksrommet, før igangsettingstillatelse kan 
gis.  



 

Eierforhold på eiendommen må være avklart før igangsetting kan gies.  

 

Det er ikke samsvar på datoer på tegningsgrunnlaget i rammesøknaden og brannkonseptet, dette 
må være avklart ved søknad om IG.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvar: Gnist arkitekter.  
 

 
229/19, Oppsigelse av vann og avløp for tidligere Erikstad barnehage brakkerigg i Tareveien. 
Gnr.104, bnr. 435-1 
VEDTAK: 

Jf. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyrer f.o.m. påfølgende 
termin, under forutsetning av at kommunen har vært på befaring og vannet er frakoblet/plombert innen 
31.12.2019. 
 

 
 

 
230/19, 103/1632 - Indre Salten Energi AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
solcelleanlegg - Follaveien 73, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a), c) og f) innvilges søknad som omsøkt for oppføring 
av solcelleanlegg på gnr. 103, bnr. 1632 og 1425, Follaveien 73, Fauske. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges det dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan for utbygging av området i kommuneplanens arealdel § 2.3.5 som omsøkt for 
dette tiltaket. 
Dispensasjonen gjelder kun omsøkte tiltak og ved videre utbygging forutsettes det at det 
utarbeides reguleringsplan som må godkjennes av kommunen. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i tiltaket: Indre Salten Energi AS og ISE Enterprise AS. 

 
234/19, Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 



 

Stig Odin Johansen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Tjalanisjavrre 9, gnr 119/1/256.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 13.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse, førerkort og vognkort. 

 
237/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Kjell Åge Sollid, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/225.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el 
fra Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 13.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
239/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Arne Solvang, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Fridalen, gnr. 67-1-4. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Fridalsveien, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 13.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 



og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
240/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Jon Erik Evenstrøm, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Y-dalen 6, gnr 119/1/252.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 13.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 



 

 
241/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Jon Erik Evenstrøm, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til hytte i Saltdal kommune, på østsiden av Balvatnet.  Kjøringa skal foregå 
fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 13.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
244/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 



delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Monica Lunde, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/491.  Kjøringa skal foregå fra Jakobsbakken, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
246/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Tove Stormdalshei/Kåre Jørgensen, Straumen,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Såkiåsen, gnr 119/1/44.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 



ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
247/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Jan Seiring, Bodø,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 66/7.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 



5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
248/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Asle Schrøder, Engeløya,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1 .  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
250/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Karin og Børge Olsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Solvikmarka,gnr 86/12.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
251/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Rune og Kathrine Pettersen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Solvikmarka, gnr. 86/50.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 16.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
252/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Oddbjørn A. Furnes, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 



vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2/7. 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 17.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
254/19, Søknad om fritak for kommunale gebyrer 2019 
 
 
255/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Erik Hugås, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte. gnr 119/463.   Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, jfr. 
kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 17.12. 2019 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
257/19, 101/93 - Stig Ivan Sørensen - Innvilget søknad om oppføring av garasje, 81m2 -BRA - 
Liaveien 4A, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av ny 
garasje i Liaveien 4A, Fauske, gnr. 101 bnr. 93 som omsøkt. 

 

Stig Ivan Sørensen innvilges ansvarsrett som selvbygger basert på vedlagt dokumentasjon i søknad 
om ansvarsrett. 

 

Garasjen må utføres slik at brannspredning til eksisterende bebyggelse hindres i henhold til 
gjeldende tekniske krav. 

Gjeldende tekniske krav for tiltaket er TEK10. 

 
258/19, 103/1630 - IRIS Salten IKS - Innvilget tillatelse til oppfylling og forbelastning - 
Hammerveien, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k) innvilges søknad om tillatelse til oppfylling og 



forbelastning i Hammerveien, Fauske, gnr. 103 bnr. 1630 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Terje Halsan AS. 

 

Det forutsettes at tiltaket blir utført i henhold til vedlagt geoteknisk prosjektering og at dens 
sikkerhetsråd følges. 

 
001/20, 103/11 - Cn Eiendomsutvikling AS - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring 
av nytt næringsbygg, BYA 2023m², BRA 2123,5m² Søbbesva 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring av 
næringsbygg på Søbbesva gnr. 103 bnr. 11 som omsøkt.  

 

Avklaring fra DSB angående tilfluktsrom må foreligge før igangsetting.  

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Odin prosjektering AS.  

 

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

 
003/20, Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark etter § 5 1. ledd bokstav c 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Sjur Hartveit, Tverlandet, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Y-dalen, gnr 119/1/178.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 



ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår: 

1. Tillatelsen  gjelder fom 06.01.2020 tom 12.05.2024. 
2. Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
4. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  naturmiljø 

og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
004/20, 102/673  - Håvard Jensen  - Innvilget søknad om oppføring av enebolig 201m2-BRA og 
garasje 66m2 -BRA - Greplyngveien 2, Fauske 
VEDTAK: 

I mehold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig og garasje på gårdsnummer 102 bruksnummer 673, Greplyngveien 2, Fauske som 
omsøkt. 

 

Det forutsettes at ansvarsrett for uavhengig kontroll er ettersendt kommunen senest ved søknad 
om ferdigattest. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Fauske Rør A/S, Jonny Olafsen Transport og Maskin AS, 
Mesterbygg Fauske AS og Nico Håndverk AS. 
 

 
005/20, 119/1/222 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 



omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/222. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på inntil1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/222 mellom 
Balvassveien og Kjeldvatn i Sulitjelma. 

 

 

 
 

 
007/20, 119/1/151 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/151. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på inntil1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/151 mellom 
Balvassveien og Rundvannet i Sulitjelma. 



 
 

 
010/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - vedtransport 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Per-Øyvind Kristiansen, Fauske,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, 
Sulitjelma, til egen hytte, beliggende v/Kjelvatn, gnr. 119/1/70,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres 
inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke 
tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 



naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 
011/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - vedtransport 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Petter Pettersen, Bodø, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma til 
lagringsplas ved FV 7482,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke 
tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 
015/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - vedtransport 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Trond Ragnar Mosti, Fauske, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma til 
egen hytte, beliggende v/Rundvatn, gnr. 119/395,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke 
tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
016/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - vedtransport 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e og 



delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Willy A. Rudborg, Bodø,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen til Fagerli, gnr. 
119/154,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke 
tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
019/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - vedtransport 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Ketil Laxå, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt øst for Kjelvatn til egen hytte, 
gnr. 119/1/303,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke 



tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 
020/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - til Saldal 
kommune 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Daniel Andre Koskinen, Straumen, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/80.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21.01.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 12. mai 2024. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  



3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
021/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - til Saltdal 
kommune 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Werner og Charlotte Sandmo, Saltstraumen, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og 
utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2/2.  

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  
21.01.2020 (forutsetter snødekt mark) tom 12.05.2024. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er 



ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
022/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - til Saltdal 
kommune 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Chris Ove Garstad, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/85.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21.01.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 12.05.2024. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 



6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 
mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
023/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - transport til hytte 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse:  

 

Oddbjørg Mellingen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/502. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt. 

  

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt.  

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 21.01.2020 tom 12.05.2024.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

3) Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai.  
4) Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer.  
5) All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt.  

6) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn.  
7) All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker.  

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste:  

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
024/20, 119/1/95 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/95. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på inntil1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/95 på Såkiåsen  
mellom Balvassveien og Kjellvannet i Sulitjelma. 

 

 

 

 
025/20, 103/1253 - Sisikveien borettslag - Svar på søknad om rammetillatelse for riving og 
reparasjon av fasade etter brann - Sisikveien 23, Fauske 
VEDTAK: 



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b), e) og f) innvilges søknad om rammetillatelse for 
riving og reparasjon av bygg i Sisikveien 23, Fauske gnr. 103 bnr. 1253 som omsøkt med følgende 
forbehold. 

 

· Nabovarsel skal utstedes før søknad om igangsetting i henhold til plan- og bygningslovens 
§ 21-3. 

· Nødvendige ansvarsretter for alle funksjoner og ansvarsområder skal være innsendt 
kommunen før igangsetting. 

· Tiltaket skal utføres etter dagens gjeldende tekniske krav (TEK17). 
· Det skal foreligge miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan i tiltaket ved igangsetting i 

henhold til teknisk forskrift TEK17 § 9-6 b) og 9-7 annet ledd. 

 

Følgende foretak har så langt erklært ansvar i saken: Arkoconsult AS. 
 

 
026/20, 119/1  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til opprettelse av 
festegrunn med punktfeste fra gnr. 119 bnr. 1 i Fauske kommune med avmerket punkt innenfor 
tillat bebygd areal på 20m2.  



 
 

 
028/20, Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Bakeriet Fauske, Søbbesva 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1k meddeles igangsetting for grunnarbeider for 
bakeriet på Søbbesva.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS, Salten Transportsentral AS.  

 

Tilfluktsrom må være avklart med DSB før igangsetting for hele tiltaket kan gis.  

 

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

 

Det vises til rammetillatelse datert 02.01.20, sak 001/20 
 

De gjøres oppmerksom på at tiltaket må endres iht. uttalelse fra DSB.  



 
030/20, Fradeling av areal fra kommunal tomt gnr./bnr 103/11 og 104/650 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 innvilges 
dispensasjon fra kommuneplans bestemmelse § 2.2.5. 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på fra gnr.103, bnr.11 på 1108 kvm og fra gnr. 104, bnr. 650 på 200 kvm. 

 

 

 
031/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Bård Lyng Olsen, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/78.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 29.01.2020 (forutsetter snødekt mark) 



tom 12.05.2024. 
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
032/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - transport til hytte 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse:  

 

Henning Olsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/54. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt. 

  

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt.  

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 29.01.2020 tom 12.05.2024.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

3) Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai.  
4) Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer.  
5) All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt.  

6) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn.  
7) All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 



og mennesker.  

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste:  

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
033/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - transport til hytte 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Henning Olsen, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/81.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd 
bokstav c gjelder fom 29.01.2020 
(forutsetter snødekt mark) tom 
12.05.2024. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for 
bruk av en (1) snøskuter.  

3. All kjøring utenom angitte områder 
avmerket på kart er ikke tillatt. 

4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 
07:00 er ikke tillatt. 

5. Sesonglengde er tom 2. søndag i 
mai. 

6. All ferdsel skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljøet og 
mennesker 



 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
034/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Saltdal kommune 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse: 

 

Kjell Setså, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/11.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  30.01.2020 (forutsetter 
snødekt mark) tom 12.05.2024. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
036/20, 119/1 - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav. Gjelder fradeling av 
areal fra g.nr. 119 b.nr. 1 som tilleggstomt til  g.nr.119 b.nr. 55. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 119 b.nr. 1, et areal på omlag 810 m2. 
Arealet er avgrenset av eiendom 119/227 i nord, fra dennes sydøstre hjørne videreføre dennes 
grense i rett linje til grense med vei, videre til grensemerke 1002 langs FV 7482, til sydvestre 
hjørne av 119/55 og rundt dennes grense og videre mot nord til hjørne av eiendom 119/227. 

 

 



 
038/20, 102/612 - Bård Larsen - Svar på søknad om bruks- og fasadeendring - Seljeveien 5, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d), g) og i) og kommuneplanens arealdel § 1.15.4 gir 
kommunen avslag på søknaden om bruks- og fasadeendring på gnr. 102 bnr. 612, Seljeveien 5, 
Fauske. 

 

Avslaget begrunnes i at de omsøkte endringene vil føre til at eiendommens arealutnyttelse 
overstiger grenser bestemt i kommuneplanens arealdel. 
 

 
039/20, 59/18  - Arne Henry Hagen  - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovens § 12 og delegasjon innvilges 
fradeling av omsøkte areal omlag 0,8 daa som tilleggsareal til 59/41 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 areal 
omlag 0,8 daa som tilleggsareal til 59/41 i Fauske kommune. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av areal omlag 0,8 daa som tilleggsareal til 59/41 i Fauske kommune. 

Vilkår: 

Som betingelse for tillatelsen til forannevnte fradeling settes at tinglysing av tilleggsareal til 59/41 
skal skje samtidig med at eiendommens restareal blir tinglyst på eier av annen landbrukseiendom 
med beboelig våningshus. 



 

 
 

 
040/20, 119/1/172 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/172. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på inntil1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/172 øst av 
Raadebukt i Kjelvannet, Sulitjelma. 



 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
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Forvaltningsplaner for 2 statlig sikra friluftsområder - 
Halshaugen og Jordbru - ber om godkjenning 
Det vises til epostutveksling med Anne Sofie Brage Fjeldstad hos Fylkemannen og 
kommunalt arbeid med forvaltningsplaner for eldre statlig sikra friluftsområder. I Fauske 
kommune har vi en del eldre statlig sikra friluftsområder og for Jordbru og Halshaugen er det 
ikke registrert et godkjent forvaltningsplan. For å få mulighet til å søke om tilskudd til tiltak 
som øker aktiviteten i disse områder har Valnesfjord helsepsortsenter og Valnesfjord I.L. tatt 
initiativ til å lage en forvatningsplan. Disse planer er nå gjennomgått i kommunen og sendes 
til godkjenning hos ansvarlig myndighet.  
 
Det vises her til beskjed fra Anne Sofie Bråge Fjeldstad som skrev følgende: ‘’Ansvaret for 
godkjenning av fvl.planer for statlig sikrede områder overføres fylkeskommunen 1/1-2020. 
Det vil si at hvis planen er ferdig for godkjenning før jul kan du sende den til fylkesmannen, 
men jeg har dessverre ingen garanti for at vi får godkjent den før jul. Send den i så fall til: 
fmnopost@fylkesmannen.no , i tillegg til postmottaket hos fylkeskommunen.’’ 
 
Vi ber om snarest tilbakemelding dersom planene har feil eller mangler. Foreløpig har 
kommunen ikke prioritert å gjennomføre tiltak eller søke om tilskudd i andre statlig sikra 
friluftsområder, men det utelukkes ikke at kommunen setter i gang med arbeidet i løpet av de 
nærmeste årene. I mellomtiden vil det kun være prioritert å gjennomføre tiltak som er skrevet 
ned i forvaltningsplanene for Jordbru og Halshaugen. 
 
Det er for øvrig viktig å nevne at faktaark som ligger ute på kartbaser (naturbase og 
miljøstatus) for statlig sikra friluftsområder bør oppdateres eller utfylles nærmere for disse to 
områder, da vi har erfart at det er en del uklarhet i disse beskrivelser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Forvaltningsplan Halshaugen  

Forvaltningsplan Jordbru  
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Fylkeskommunen    
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DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Fauske kommune for 2020-2025 
 

 

 

Fakta om kommunen pr 06.12.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

9556 8,08 8 Ingen kjente 

 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Fauske kommune:  Halshaugen 

 

  

 

Planlagte tiltak rosa område og rød og gul linje. Tiltak går over i, og må sees i sammenheng med tiltak 

i forvaltningsplan for statlig sikret område Jordbru. Gnr 71 Bnr 1. 

Bru 1 

Tiltak 

Dambrua 

Bru 2 



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

69/1 FS00000220 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1976 

5373,1 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

[  ] Ja

Nei
 

Kommentarer Stort friområde i øvre Valnesfjord med variert og vakker natur som omfatter 
flere naturtyper og vegetasjonstyper. Et av de mest brukte friluftsområdene i 
Salten. Lett turterreng, spesielt egna for familier med barn, og 
funksjonshemmede. Området ligger i direkte nærhet til Sjunkhatten 
nasjonalpark - Barnas nasjonalpark. Halvtimes til times bilkjøring fra Fauske 
og Bodø. Tillatelse til Valnesfjord I.L. for bygging av lysløype gitt i 1975..  

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Øvre Valnesfjord består av et frodig dalføre med store åpne 

myrer og for en stor del svært frodig bjørkeskog. Her og der 

i dalen finnes en del furuinnblanding i bjørkeskog. Myrene 

dalbunnen karakteriseres av vidstrakte flatmyrer, som for 

det meste er av en fattig jordvannstype.  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Manglende kartlegging av eksisterende kulturminner gjør at 

vi vet lite om kulturminneverdiene i de statlig sikra 

friluftsområdene og tilstøtende Sjunkhatten nasjonalpark-

barnas nasjonalpark. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Fastboende innenfor området. Utskilt fra statlig sikret 

friluftsområde. (Gnr/Bnr: 69/2 og 69/3). Gammel hytte ved 

Langvatnet, men den er ikke i bruk. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Halvtimes til times bilkjøring fra Fauske og Bodø. 15 

kilometer fra Strømsnes langs Fv530. Lite offentlig 

kommunikasjon. Store parkeringsplasser ved Valnesfjord 

helsesportsenter og ved Røde Kors hytte i Fridalen. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet padling, høsting, skiaktivitet, bålplasser, 

utkikkspunkter, gapahuk ______________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Det statlig sikrede friluftsområdet er tett knyttet til 

friluftsområder ved VHSS med inkluderende stier, 

helårstraseer, fiskeplasser og kanobrygger spesielt 

tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.  

1,3 km belyst skitrase som binder sammen lysløype ved 

VHSS og lysløype på Jordbru (etablert i 1975). Lysløypa på 

Jordbru er under avvikling og erstattes av delvis ny trase 

med belysning  som omtalt i tiltaksdel. 

Delvis klopplagt sti fra VHSS til utkikkspunkt på 

Neverhaugheia og delvis klopplagt sti fra VHSS langs 

Langvatnet og ned til bru ved Røde Kors hytte. (Ved 

parkering Fridalen). Adkomst til disse stiene og lysløypa går 

via bru 2 som er satt opp med behov for rehabilitering i 

tiltaksdelen. 

Skilting og infotavler for Stullveien som går fra vaskeriet    

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



ved Dambrua ved utløpet til Graurvatnet til 1. stull. I 2009 

etablert som en av Fauske kommunes: Stier med historie. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Det er stor satsing på tilrettelegging i Øvre Vaklnesfjord. 

Innfallsportene til Sjunkhatten nasjonalpark-barnas 

nasjonalpark, Valnesfjord Helsesportsenter i utvikling, og 

Folkehøyskolesatsing gjør at aktivitet i området vil øke 

betraktelig i årene fremover. Det samarbeides mellom flere 

aktører både statlige og private for å utvikle og tilrettelegge 

området for allsidig friluftsliv for alle.  

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  

Sees i sammenheng 

med tiltak i 

forvaltningsplan for 

statlig sikret 

område Jordbru.  

Gnr 71 Bnr 1. 

Beskrivelse  

Sees i sammenheng med 

tiltak i forvaltningsplan for 

statlig sikret område 

Jordbru. Gnr 71 Bnr 1. 

Utføres 

av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Bru 1 Bru over Storliforsen som 

sikrer lett tilgang til nye 

turstier og traseer fra etablert 

helårs turvei ved VHSS. 

 2020-

2021 

3 000 000 

2 Turløype 1 (rød linje 

i kart) 

Turløype ski, terrengsykkel, 

fotturer med belysning.  

Etableres delvis på 

eksisterende tilkomstrase 

mellom lysløype på VHSS og 

på Jorbru, og delvis i 

eksisterende trase på lysløype 

Jordbru.  

Traseene grøftes, dreneres, 

planeres, skiltes og lyssettes 

Lengde totalt: 3000 meter 

Lengde ny trase: 1700 meter 

 2020-

2021 

1 900 000 

3 Turløype 2 (gul linje i 

kart) 

Universelt utformet tursti 

med fast toppdekke. Minimum 

2, 5 meter bredde. 

Hvilebenker, skilting, 

utsiktsplasser. 

Lengde: ca 1500 meter ny sti. 

Vil resterende del av veien 

 2020-

2023 

4 000 000 



mellom VHSS og Dambrua 

følge Neverhaugveien. 

4 Bru 2 Rehabilitering av eksisterende 

bro som sikrer tilgang til 

lysløype-/turtrase, 

Valnesfjord Rundt trase og 

delvis klopplagte stier langs 

Langvatnet og til Utkikksplass 

på Neverhaugheia 

 2020-

2023 

1 000 000 

 Total kostnad    9 900 000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Stullveien fra vaskeriet ved Dambrua/Graurvatnet til 1. stull er en av Fauske kommunes «Stier med 

Historie», og en av lærestiene (Salten Friluftsråd) i randsonen og inn i Sjunkhatten nasjonalpark-

barnas nasjonalpark. Fast dekke i bredde 2,5 m vil gjøre stien og stullen tilgjengelig for alle. 

 

 

 

Fotografier 

 
Plassering bru Storliforsen 

og utgang for turløype 1 og 2 



 

 
 

  

Utkikksplass 

Neverhaugheia 

Sti dele på delvis kloppet sti fra 

VHSS til Utkiksplass 

neverhaugheia og Røde kors 

hytta Fridalen. 



DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Fauske kommune 

kommune 2020-2025 

 

Område 

(navn) 

Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres av  Prioritet Merknad 

Halshaugen  1 Bru over Storliforsen 

som sikrer lett tilgang 

til nye turstier og 

traseer fra etablert 

helårs turvei ved 

VHSS. 

3 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

1  

Halshaugen 

+ Jordbru 

2 Turløype ski, 

terrengsykkel, 

fotturer med 

belysning.  

Etableres delvis på 

eksisterende 

tilkomstrase mellom 

lysløype på VHSS og 

på Jorbru, og delvis i 

eksisterende trase på 

lysløype Jordbru.  

Traseene grøftes, 

dreneres, planeres, 

skiltes og lyssettes 

Lengde totalt: 3000 

meter 

Lengde ny trase: 1700 

meter 

1 900 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

1  

Halshaugen 

+ Jordbru 

3 Universelt utformet 

tursti med fast 

toppdekke. Minimum 

2, 5 meter bredde. 

Hvilebenker, skilting, 

utsiktsplasser. 

Lengde: ca 1500 

meter ny sti. Vil 

resterende del av 

4 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2  



veien mellom VHSS og 

Dambrua følge 

Neverhaugveien. 

Halshaugen 4 Rehabilitering av 

eksisterende bro som 

sikrer tilgang til 

lysløype-/turtrase, 

Valnesfjord Rundt 

trase og delvis 

klopplagte stier langs 

Langvatnet og til 

Utkikksplass på 

Neverhaugheia 

1 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2  

Jordbru 5 Universelt utformet 

utedo med vedlager.  

200 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 6 Leirplass med 

adkomst 

Benker, grue, grusing, 

Universelt utformet. 

50 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 7 Fiskeplass.UU 

Vaskeriet. 

Universelt utformet.  

50 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 8 Kano/kajakkbrygge 

med adkomst.  

Universelt utformet  

150 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

       

Total 

kostnad i 

planperiode:  

  10 350 000    

 

 



DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Fauske kommune for 2020-2025 
 

 

 

Fakta om kommunen pr 06.12.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

9556 8,08 8 [klikk her for å skrive] 

 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Fauske kommune:  Jordbru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagte tiltak markert med rød og gul linje samt rosa markert område. Tiltak går over i, og må sees i 

sammenheng med tiltak i forvaltningsplan for statlig sikret friluftslivsområde Halshaugen 69/1. 

 

 

 

 

Tiltak 

Dambrua 

Bru 1 

Bru 2 



 

1. Områdebeskrivelse/status 

 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

71/1 FS00001857 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1975 

1523,3 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

[  ] Ja

Nei
 

Kommentarer Stort friområde i øvre Valnesfjord med variert og vakker natur som omfatter 
flere naturtyper og vegetasjonstyper. Et av de mest brukte friluftsområdene i 
Salten. Lett turterreng, spesielt egna for familier med barn, og 
funksjonshemmede. Området ligger i direkte nærhet til Sjunkhatten 
nasjonalpark - Barnas nasjonalpark. Halvtimes til times bilkjøring fra Fauske 
og Bodø. Tillatelse til Valnesfjord I.L. for bygging av lysløype gitt i 1975. 

 

 
  



 

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Øvre Valnesfjord består av et frodig dalføre med store åpne 

myrer og for en stor del svært frodig bjørkeskog. Her og der 

i dalen finnes en del furuinnblanding i bjørkeskog. Myrene i 

dalbunnen karakteriseres av vidstrakte flatmyrer, som for 

det meste er av en fattig jordvannstype. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Manglende kartlegging av eksisterende kulturminner gjør at 

vi vet lite om kulturminneverdiene i  de statlig sikra 

friluftsområdene og i tilstøtende Sjunkhatten nasjonalpark-

barnas nasjonalpark. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Private bolighus, uthus, garasjer og hytte. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Halvtimes til times bilkjøring fra Fauske og Bodø. 15 

kilometer fra Strømsnes, over veien Fv530. Lite offentlig 

kommunikasjon. Store parkeringsplasser ved Valnesfjord 

helsesportssenter og ved Røde kors hytte i Fridalen.   

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet Padling, høsting, skiaktivitet, bålplasser, 

utkikkspunkter.  ________________________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Det statlig sikrede friluftsområdet er tett knyttet til 

friluftsområder ved VHSS med inkluderende stier, 

helårstraseer, fiskeplasser og kanobrygger spesielt 

tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.  

1,3 km belyst skitrase som binder sammen lysløype ved 

VHSS og lysløype på Jordbru (etablert i 1975). Lysløypa på 

Jordbru er under avvikling og erstattes av delvis ny trase 

med belysning  som omtalt i tiltaksdel. 

Delvis klopplagt sti fra VHSS til utkikkspunkt på 

Neverhaugheia og delvis klopplagt sti fra VHSS langs 

Langvatnet og ned til bru ved Røde Kors hytte. (Ved 

parkering Fridalen). Adkomst til disse stiene og lysløypa går 

via bru 2 som er satt opp med behov for rehabilitering i 

tiltaksdelen. 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



 

Leirplass ved Dambrua. Toalett her er falleferdig og ikke 

tilrettelagt. Her er det skilting og infotavler for Stullveien 

som går fra vaskeriet ved Dambrua til 1. stull. I 2009 

etablert som en av Fauske kommunes: Stier med historie. 

  

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Det er stor satsing på tilrettelegging i Øvre Vaklnesfjord. 

Innfallsportene til Sjunkhatten nasjonalpark-barnas 

nasjonalpark, Valnesfjord Helsesportsenter i utvikling, og 

Folkehøyskolesatsing gjør at aktivitet i området vil øke 

betraktelig i årene fremover. Det samarbeides mellom flere 

aktører både statlige og private for å utvikle og tilrettelegge 

området for allsidig friluftsliv for alle.  

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  

Sees i sammenheng 

med tiltak i 

forvaltningsplan for 

statlig sikret 

friluftslivsområde 

Halshaugen.  

Gnr 69 Bnr 1. 

Beskrivelse 

Sees i sammenheng med 

tiltak i forvaltningsplan 

for statlig sikret 

friluftslivsområde 

Halshaugen.  Gnr 69 Bnr 1. 

Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Bru 1 Bru over Storliforsen som 

sikrer lett tilgang til nye 

turstier og traseer fra 

etablert helårs turvei ved 

VHSS. 

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

3 000 000 

2 Turløype 1 (rød linje i 

kart) 

Turløype ski, terrengsykkel, 

fotturer med belysning.  

Etableres delvis på 

eksisterende tilkomstrase 

mellom lysløype på VHSS og 

på Jorbru, og delvis i 

eksisterende trase på 

lysløype Jordbru.  

Traseene grøftes, dreneres, 

planeres, skiltes og lyssettes 

Lengde totalt: 3000 meter 

Lengde ny trase: 1700 

meter 

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

1 900 000  

3 Turløype 2 (gul linje i 

kart) 

Universelt utformet tursti 

med fast toppdekke. 

Minimum 2, 5 meter bredde 

inkl. hvilebenker, skilting, 

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

2020-

2023 

4 000 000 



utsiktsplasser. Lengde: ca 

1500 meter ny sti.                   

Vil resterende del av veien 

mellom VHSS og Dambrua 

følge Neverhaugveien. 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

4 Tilrettelagt område 

ved 

Dambrua/Graurvatnet 

Universelt utformet utedo 

med vedlager.  

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

200 000 

5 Tilrettelagt område 

ved 

Dambrua/Graurvatnet 

Leirplass med adkomst 

Benker, grue, grusing, 

Universelt utformet. 

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

50 000 

6 Tilrettelagt område 

ved 

Dambrua/Graurvatnet 

Fiskeplass.UU 

Vaskeriet. 

Universelt utformet.  

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

50 000 

7 Tilrettelagt område 

ved 

Dambrua/Graurvatnet 

Kano/kajakkbrygge med 

adkomst.  

Universelt utformet  

Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2020-

2021 

150 000 

      

 Total kostnad    9 350 000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Stullveien fra vaskeriet ved Dambrua/Graurvatnet til 1. stull er en av Fauske kommunes «Stier med 

Historie», og en av lærestiene (Salten Friluftsråd) i randsonen og inn i Sjunkhatten nasjonalpark-

barnas nasjonalpark. Fast dekke i bredde 2,5 m vil gjøre stien og stullen tilgjengelig for alle. 

 

 
  



 

Fotografier 

 

 
 

Tiltak Dambrua: 

Kanobrygge 

Adkomst 

Tiltak dambrua: 

Leirplass 

Adkomst 



 
 

 
  

Tiltak: 

Nytt utedo 

Ved 1. stull på stullveien 



DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Fauske kommune 

kommune 2020-2025 

 

Område 

(navn) 

Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres av  Prioritet Merknad 

Halshaugen  1 Bru over Storliforsen 

som sikrer lett tilgang 

til nye turstier og 

traseer fra etablert 

helårs turvei ved 

VHSS. 

3 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

1  

Halshaugen 

+ Jordbru 

2 Turløype ski, 

terrengsykkel, 

fotturer med 

belysning.  

Etableres delvis på 

eksisterende 

tilkomstrase mellom 

lysløype på VHSS og 

på Jorbru, og delvis i 

eksisterende trase på 

lysløype Jordbru.  

Traseene grøftes, 

dreneres, planeres, 

skiltes og lyssettes 

Lengde totalt: 3000 

meter 

Lengde ny trase: 1700 

meter 

1 900 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

1  

Halshaugen 

+ Jordbru 

3 Universelt utformet 

tursti med fast 

toppdekke. Minimum 

2, 5 meter bredde. 

Hvilebenker, skilting, 

utsiktsplasser. 

Lengde: ca 1500 

meter ny sti. Vil 

resterende del av 

4 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2  



veien mellom VHSS og 

Dambrua følge 

Neverhaugveien. 

Halshaugen 4 Rehabilitering av 

eksisterende bro som 

sikrer tilgang til 

lysløype-/turtrase, 

Valnesfjord Rundt 

trase og delvis 

klopplagte stier langs 

Langvatnet og til 

Utkikksplass på 

Neverhaugheia 

1 000 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

2  

Jordbru 5 Universelt utformet 

utedo med vedlager.  

200 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 6 Leirplass med 

adkomst 

Benker, grue, grusing, 

Universelt utformet. 

50 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 7 Fiskeplass.UU 

Vaskeriet. 

Universelt utformet.  

50 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

Jordbru 8 Kano/kajakkbrygge 

med adkomst.  

Universelt utformet  

150 000 Valnesfjord I.L. i 

samarbeid med 

Valnesfjord 

helsesportsenter 

3  

       

Total 

kostnad i 

planperiode:  

  10 350 000    

 

 



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 

 
   

REFERAT FRÅ MØTE 30. JANUAR 2020 
 
Tilstede:    

Tom Erik Holteng   Enhetsleder barn, familie og barnehage 
Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver 
Lena Holmstrøm   Folkehelserådgiver 
Liss-Ane Simonsen   Samfunnsplanlegger/sekretær 
Per Arnt Ludvigsen  Politiet 
Evy Pedersen    Statens vegvesen 
Tore Jeremiassen   Trygg Trafikk 
John.Harald Løkås  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
June Haukland  Ungdomsrådet 
Felix Lundh   Ungdomsrådet 
Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 
 
 

Forfall:  Kaare Barkhald  Kjøreskolene 
Lill-Tove Amundsen  
Kjell Christensen  Statens vegvesen 
Finn Terje Lauritsen  Busskoordinator 
 

Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Møterom 3 Suliskongen 
Møtetid: Torsdag 30. januar, kl. 13:30 – 15:30. 
Møteleder: Lena Holmstrøm 
 
 
Saksliste: 

Sak 1/20: Orientering om FTFs rolle og ansvar 

Sekretær og folkehelserådgiver orienterer om avklaringer angående forumet, og gjennomgår 

det skriftlige mandatet. Det gjøres en avklaring rundt at FTF fortsatt kan ha skoleskyss-saker 

som diskusjonstema, selv om det ikke står i mandatet. Det er ønskelig med politisk forankring 

av trafikksikkerhetsarbeidet. Det drøftes at forumet eventuelt kan arbeide for å skape 

bevissthet rundt forumet og dets rolle. Foreslås at noen politikere av og til inviteres med av og 

til, eller minimum informeres om forumets saker. Dersom noen har andre innspill angående 

innsendt skriftlig mandat, kan disse ettersendes sekretær. OBS: Sammen med enhetsleder for 

plan og utvikling, har sekretær foreslått at FTFs referat sendes til plan- og utviklingsutvalget. 

Sak  2/20: Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune  

Sekretær og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk orienterer om påbegynt arbeid. Det er 

bestemt at Fauske kommune i løpet av 2020 skal inneha godkjenningsordningen Trafikksikker 



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 

 
kommune. Forumets rolle i dette arbeidet er å påse at dette gjennomføres, og etterspørre 

resultater. Det gjennomføres informasjonsmøte med de kommunale enhetene 25. februar. 

Sak 3/20: Plansak – Furnes vest 

Arealplanlegger Jan Ivar Karlsen presenterer plankart og planområdet. Det diskuteres 

hvorvidt økt utbygging vil påvirke trafikksikkerheten rundt hele Furnes-området og vegen ut 

mot Skaft. Forumet har tidligere behandlet skoleskyss-saker i dette området, og utbygging av 

flere boliger kan endre trafikkbildet til at FTF vil betegne skolevegen som særlig trafikkfarlig. 

Forumet mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boliger, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg, og en eventuell utbedring av kjøreveg. 

Sekretær vil skrive en egen merknad til planforslaget, basert på innspillene som kom i 

diskusjonen av denne saken (vedlegg 1). 

Sak 4/20: Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole 

Sekretær redegjør for status angående «Kiss and ride-sonen». Det er bekreftet at denne skal 

etableres i løpet av 2020. Forumet drøfter hvordan trafikksikkerheten kan ivaretas i 

mellomtiden. Forslag som kommer opp er; vikepliktskilt ved utkjøringen mot Hegrevegen og 

fysisk stenging/blokkering av areal der brakkeriggene tidligere var. Det enes om at sekretær, 

skolefaglig rådgiver og leder i foreldreutvalget møtes for å se på trafikkbildet i sin helhet. 

Forumet vil orienteres om saksgangen.  

Sak 5/20: Holdningsskapende midler for 2020 

Det informeres om holdningsskapende midler for vår 2020. Alle i forumet oppfordres til å 

vurdere å søke, eller spre informasjonen videre.  

Sak 6/20: Godkjenning av møteplan for 2020 

Vi blir enige om å avholde neste møte i forumet Torsdag 7. mai 2020. Det settes ingen eksakt 

møtedato-plan for 2020, men forumet forholder seg til dette forslaget med mindre det sees 

behov for annet; januar, mai, august og oktober/november. 

 
 
Referent  
Liss-Ane Simonsen, sekretær i FTF  
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Merknad til planforslaget Furnes Vest  

FTF mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boenheter, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg. Etablering av 39 nye boenheter vil 

endre trafikkbildet kraftig.  

Vi minner om at Furnesveien er en skoleveg. Det opplyses også om at skolen og barnehagen i 

området benytter seg av vegen for å komme seg på tur. I tillegg utgjør Furnes et 

rekreasjonsområde for alle aldersgrupper i bygda. 

Å etablere gang- og sykkelveg vil kunne øke områdets attraktivitet, og bidra til å ivareta 

trafikksikkerheten.  

Forumet har tidligere behandlet skoleskyss-saker i dette området, konklusjonen har da vært at 

veien ikke betegnes som særlig farlig eller vanskelig.  Utbygging av flere boliger vil kunne 

endre trafikkbildet slik at FTF vil betegne veien som særlig farlig eller vanskelig skolevei.  

 

Forumet mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boliger, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg, og opprusting av kjøreveg. 

 

 

Faglig Trafikkforum Fauske, 31.01.2020 

 



       
       
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: 

  31.01.2020  2017/6346 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Øyvind Skogstad, 75 53 15 68 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Områder for praktisk kjøreopplæring klasse S 

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere behovet for opplæringsområder for 
kjøreopplæring klasse S. Vi ønsker nå tilbakemelding fra kommunene dersom dere mener det kan 
være aktuelt å etablere slikt opplæringsområde i deres kommune. 
 
Praktisk kjøreopplæring for klasse S kan i dag helt eller delvis utøves på følgende områder: 

 På områder for praktisk opplæring i klasse S fastsatt av Fylkesmannen etter § 3 h) i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

 På motorsportbaner - forutsatt at de er fastsatt som øvingsområde etter § 3 h) i forskriften. 
 På innmark forutsatt at grunneier tillater slik aktivitet – og aktiviteten er i tråd med annet 

regelverk. 
 I snøskuterløyper fastsatt av kommunene, forutsatt at bestemmelsene i de lokale 

forskriftene overholdes. 
 
Vi er kjent med at i enkelte områder bedrives kjøreopplæring i utmark etter dispensasjon gitt av 
kommunene med hjemmel i motorferdselforskriften § 6. Vår vurdering er imidlertid at det i 
utgangspunktet ikke er hjemmel i motorferdselregelverket for å gi dispensasjon for motorferdsel i 
utmark i forbindelse med opplæring i klasse S.   
 
I forbindelse med at klasse S ble innført ble det opprettet flere opplæringsområder i landet, blant 
annet ett på Storforshei i Rana kommune. Miljødirektoratet og Statens vegvesen har i samarbeid 
vurdert at det er behov for å etablere flere opplæringsområder fordi flere av de etablerte områdene 
har vist seg å ikke være godt nok egnet og på grunn av økt etterspørsel.  
 
Statens vegvesen har vurdert at opplæringsområdet på Storforshei er dårlig egnet for å drive 
opplæring. Vi tar derfor sikte på å oppheve forskriften for dette området og erstatte det med et mer 
egnet område på Helgeland, fortrinnsvis i tilknytning til en etablert snøscooterløype. I tillegg mener 
vi det er hensiktsmessig å vurdere etablering av et område i indre Salten, hvor Sulis-området i 
Fauske etter vår vurdering er mest aktuelt, bl.a. på grunn av stabile snøforhold og nærhet til 
etablerte snøscooterløyper. 
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Hvorvidt det er behov for opplæringsområder også lenger nord i fylket vil vi evt. komme tilbake til i 
en senere prosess, men vi legger til grunne føringer fra Miljødirektoratet og Statens vegvesen om at 
tettheten av øvingsområder ikke bør ikke være større enn det som er nødvendig for å dekke 
opplæringsbehovet, og at det må påregnes reisevei i forbindelse med obligatorisk opplæringen for 
klasse S.  
 
Det følger av § 3 h) i motorferdselforskriften at områder for praktisk kjøretrening i forbindelse med 
obligatorisk opplæring skal fastsettes av fylkesmennene etter forslag fra kommunene. Vi ønsker 
derfor tilbakemelding fra kommunene dersom dere mener det kan være aktuelt å etablere slikt 
opplæringsområde i deres kommune, og evt. om dere i tidlig fase i prosessen har forslag til 
lokalisering av slike områder. Videre oppfordrer vi bransjeorganisasjonene for trafikkskolene og 
aktive kursarrangører til å melde inn forslag til slike opplæringsområder til respektive kommuner, 
med kopi til oss. Trafikkskoler og kursarrangører som vi kjenner til at tilbyr opplæring i klasse S får 
kopi av dette brevet.  
 
Vi ber om at evt. innspill sendes til oss innen 1. april 2020.   
 
Miljødirektoratet og Statens vegvesen har gitt felles føringer og anbefalinger for arbeidet med å 
etablere opplæringsområder. Vi anbefaler at dere ser nærmere på disse i vedlagte brev når dere evt. 
vurderer å melde interesse for etablering av slike områder i deres kommune.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Øyvind Skogstad 
seniorrådgiver 
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Områder for praktisk kjøreopplæring klasse S - behov for nye 
områder 

Fra og med 1. juli 2007 ble det innført krav om obligatorisk opplæring for bruk av beltemotorsykkel – 
opplæring klasse S. Kravet medførte behov for motorferdsel i utmark i forbindelse med godkjente 
opplæringsaktørers adgang til å drive opplæring.  
 
Praktisk kjøreopplæring for klasse S kan i dag helt eller delvis utøves på følgende områder: 

 På områder for praktisk opplæring i klasse S fastsatt av Fylkesmannen etter § 3 h) i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 På motorsportbaner - forutsatt at de er fastsatt som øvingsområde etter § 3 h) i forskriften. 
 På innmark forutsatt at grunneier tillater slik aktivitet – og aktiviteten er i tråd med annet 

regelverk.  
 I snøskuterløyper fastsatt av kommunene, forutsatt at bestemmelsene i de lokale 

forskriftene overholdes.  

Da kravet om obligatorisk opplæring klasse S ble innført, innledet Statens vegvesen (SVV) og tidligere 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) et samarbeid om å etablere områder for obligatorisk 
opplæring. SVV og DN henstilte fylkesmennene om å samarbeide om å opprette 6 områder på inntil 
1500 daa, og per i dag er følgende øvingsområder fastsatt etter § 3h) i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
 

 Område i Lenvik kommune (skal dekke Troms sør for Lyngen og Nordland nord for Saltfjellet) 
 Område på Storforshei i Rana kommune (skal dekke Nordland sør for Saltfjellet og Nord-

Trøndelag) 
 Område i Haltdalen kommune (skal dekke Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og 

Romsdal) 
 Område i Voss kommune (skal dekke Sogn og Fjordane og Hordaland) 
 Område i Tokke kommune (skal dekke Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, 

Buskerud og Vestfold) 
 Område på Haslemoen, Våler kommune (skal dekke Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og 

Oppland 

«MOTTAKERNAVN» 
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«POSTNR» «POSTSTED» 
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I Finnmark og Nord-Troms er det forutsatt at opplæring skal kunne gjennomføres i snøskuterløyper 
åpne for rekreasjonskjøring. 
 
SVV har evaluert de fleste områdene. Konklusjonen er at noen områder fungerer svært godt, mens 
andre områder er tilnærmet uegnet til å dekke opplæringsbehovet i henhold til læreplan klasse S. 
Samtidig er det en økende etterspørsel etter opplæring klasse S, noe som blant annet kan henge 
sammen med lovendringen fra 2015 som åpner for at kommuner kan fastsette løyper for 
fornøyelseskjøring.  
 
Behov for nye opplæringsområder 
SVV og Miljødirektoratet mener det er behov for noen nye og noen flere øvingsområder enn de 
områdene vi har i dag. Vi mener også at det i større grad bør tas hensyn til regionale variasjoner i 
behov for opplæring. Vår vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde 
maksantallet på 6 øvingsområder fordelt på 6 regioner.   
 
Miljødirektoratet og SVV vil åpne for at fylkesmennene i større grad får ansvar for å vurdere behovet 
for øvingsområder og opplæring i sine fylker. Fylkesmannens vurdering av behov bør skje i samråd 
med tilsynsenhetene ved Statens vegvesen, bransjeorganisasjonene for trafikkskolene (ATL og 
Trafikkforum) og aktive kursarrangører for klasse S. Områder for praktisk kjøretrening i forbindelse 
med obligatorisk opplæring skal fastsettes av fylkesmennene etter forslag fra kommunene. Dette 
følger av § 3 h) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det er derfor 
viktig at også kommunene involveres, og det bør være kommunene som fremmer forslag til aktuelle 
områder.  
 
Det er fortsatt et mål å begrense antall øvingsområder til det som er nødvendig, og derfor er det 
viktig at fylkesmennene fortsatt har samarbeid og dialog på tvers av fylkesgrensene.  
 
Aktørene nevnt over bør også delta i vurdering av aktuelle områder for å sikre kvalitativt gode 
opplæringsområder som svarer på kravene gitt i læreplanen for klasse S.  
 
I vurderingene av behovet for nye øvingsområder bør følgende føringer legges til grunn: 

 Tettheten av øvingsområder bør ikke være større enn det som er nødvendig for å dekke 
opplæringsbehovet. 

 Regionale variasjoner i behov bør tas hensyn til. I deler av landet der snøskuteraktivitet er 
svært begrenset vil behovet for opplæringsområder trolig være langt mindre enn i områder 
med stor etterspørsel etter opplæring.  

 Behov for nye områder må vurderes opp mot de etablerte øvingsområder med tanke på 
avstand og tilgjengelighet til øvingsområder. Det må påregnes reisevei i forbindelse med 
obligatorisk opplæringen for klasse S. Fylkesmennene bør i vurderingen av behov se om 
nabofylker har opplæringsområder som geografisk kan dekke etterspørselen i eget fylke.    

 Forskrifter for områder som er uegnet i henhold til Statens vegvesen sin evaluering bør 
oppheves og erstattes med nye områder. Evalueringen fra Statens vegvesen viser blant annet 
at området på Storforshei og området på Haslemoen er dårlig egnet for å drive opplæring. I 
disse regionene områdene erstattes med nye områder. 
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 Ved etablering av øvingsområder skal forvaltningslovens Kap VII om forskrifter følges. 
Fylkesmannen må påse at områdene blir vurdert med hensyn til miljø-, friluftsliv og 
sikkerhet.  

 I vurderingen av nye områder må det tas hensyn til områdets egnethet, som for eksempel 
stabile snøforhold og at de faktiske områdene dekker øvingsmomentene som læreplanen for 
klasse S stiller krav om. Øvingsområdene skal ikke være større enn 1500 dekar, og det bør 
etterstrebes å fastsette kvalitativt gode områder med minst mulig arealbruk.     

 Ved fastsetting av nye områder bør fylkesmennene foreta en vurdering av hvilke geografiske 
nedslagsfelt øvingsområdet er ment å dekke opp. 

De fastsatte øvingsområdene kan kun benyttes i forbindelse med obligatorisk kjøreopplæring i regi 
av opplæringsinstitusjon eller godkjente kursarrangører, og det er forutsatt at obligatorisk opplæring 
skal skje på øvingsområdene.  
 
Øvingsområder i tilknytning til fastsatte snøskuterløyper  
Snøskuterløyper fastsatt av kommunene kan benyttes i forbindelse med opplæring forutsatt at 
kjøring skjer i tråd med de lokale løypeforskriftene. I Nord-Troms og Finnmark har det fram til nå 
vært lagt opp til at opplæring skjer i løyper. Evalueringen fra SVV slår likevel fast at ikke all opplæring 
kan skje i løyper. Kjøring i løyper vil ikke dekke alle øvingsmomenter som læreplanen krever.   
 
Nye øvingsområder etter § 3h) i forskriften kan fastsettes i tilknytning til etablerte løyper. Dette vil gi 
mulighet for å kunne dekke læreplanens opplæringsbehov med et vesentlig mindre arealbehov. 
Arealbehovet kan eksempelvis dekkes ved flere mindre områder i tilknytning til en løype, der de ulike 
områdene dekker ulike momenter i opplæringsplanen. Dersom et øvingsområde fastsettes i 
tilknytning til en etablert snøskuterløype, må det stilles krav i forskriften om at området skal skiltes 
og merkes når opplæring skjer. Dette for å unngå at andre brukere av snøskuterløyper misoppfatter 
aktiviteten som pågår, og det skapes inntrykk av ulovlig kjøring. I tillegg vil denne type skilting og 
merking bidra til trafikksikkerhet for brukerne.  
 
  
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Terje Qvam 
avdelingsdirektør seksjonsleder 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   

http://www.norge.no/
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Sak nr.   Dato 
004/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig vedtak 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer som er gjennomført av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 
 

 
Vedlegg: 
09.12.2019 FAUNA - Innspill til høring av revidert handlingsplan energi og klima 2019-

2022 
1428717 

09.12.2019 Revidert - Handlingsplan 2019-2022 1428779 

13.01.2020 NVEs innspill - Offentlig ettersyn - Revidering av handlingsplan for klima og 
energi 

1430668 

13.01.2020 Fylkesmannens uttalelse til revidert handlingsplan for klima- og energiplan 1430669 
 
Saksopplysninger: 
I slutten av mars 2019 har kommunestyret vedtatt gjeldende energi- og klimaplan for Fauske kommune. 
Planen gir en oversikt av utfordringer som Fauske kommune har i forhold til utslipp av klimagasser. 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 
å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dokumentet beskriver i § 2.2 som mål å redusere ikke-
kvotepliktige klimagassutslipp med minst 45 % innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå, og at Norge 
blir et lavutslippssamfunn innen 2050. For å oppnå disse målene i Fauske, må vi gjennomføre klimatiltak. 
For å sikre livsgrunnlaget og naturmangfoldet for framtidige generasjoner, må samfunnet omstilles til et 
lavutslippssafunn og tilpasses et endret klima (klimatilpasning). 
 
Handlingsplan for klima og energi er et dokument som viser tiltak for å møte kravene og utfordringene 
som kommunen har. Den baserer se på klimaplanen og figuren under som grunnlag. Her er det særlig 
kommet frem at biltrafikk og jordbruk er de to største utslippskilder. (Utslipp fra biltrafikk er basert på 
tall fra kommunens innbyggere, og inkluderer ikke trafikk som kjører gjennom kommunen via E6 og 
Rv80.)  
 



 
 
Handlingsplanen for energi og klima 2019-2022 viser konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, og 
er et levende dokument som kan revideres årlig. Den skal brukes av alle avdelinger i kommunen og den 
gir føringer for hvordan vi kan oppnå målene som står i energi og klimaplanen. 
 
Gjennomføring av tiltak 
Tiltakene er vurdert som gjennomførbar og ofte kostnadsbesparende over lengre tid. For å redusere 
utslipp fra veitrafikk i høyere tempo er det svært mange muligheter og ofte enkle løsninger som 
kommunen kan jobbe med. Imidlertid har det ikke vært et eget klimabudsjett for handlingsdelen i 2019. 
Dette betyr at en stor andel av tiltakene ikke er gjennomført. For å kunne fortsette med tiltakene som er 
foreslått, er handlingsplanen nå revidert. En forutsetning for å kunne gjennomføre tiltak og for å kunne 
søke om tilskudd til en del av disse tiltakene, må kommunen sette av penger i økonomiplanen for årene 
fremover. 
 
Handlingsplanen som nå foreligger viser konkrete tiltak for de resterende 3 årene, samt estimerte 
kostnad for gjennomføring av tiltakene i 2020 (ca kr 917.216,- ekskl. beløpet som avdeling VVA trenger 
for separering av overvann/avløp, et viktig miljø- og klimatilpasningstiltak). Denne handlingsplanen viser 
hva som skal til for å redusere klimagassutslipp fra ulike lokale utslippskilder, samt forebygging av skader 
som forventes med klimaendringene fremover (klimatilpasning). 
 
Innspill 
Det er kommet inn 3 innspill fra FAUNA KF, NVE og Fylkesmannen.  
 
FAUNA KF: 
Innspill til teoretisk del vil ikke bli tatt til følge før det settes i gang med revidering av denne planen. På 
handlingsplanen skrives følgende: 

· Veitransport: 
· Står ingenting om omlegging av E6 gjennom sentrum. 
· Bussholdeplass i Sjøgata – bør være et annet sted. Så lenge Storgata er E6 bør 

Sjøgata være fri for tungtrafikk 
· Vurdere større gratis parkeringsplasser utenfor sentrum, for eksempel 

Brannstasjonen 
· Strøm til el biler på kommunale parkeringsplasser 

· Bygg og anlegg 



· Legge til rette for fortetting av industritomter 
· Næringsliv 

· Bra tiltak i planen for 2019. Er ikke gjennomført. Viktig at det blir utført i 2020 
· Overgang til el biler 

· Kommunalt energiforbruk 
· Bra tiltak for 2019 som bør videreføres 
· Holdningsskapende arbeid for bruk av bil i FK. Legge til rette for fasiliteter når 

ansatte er ute på oppdrag. Unngå unødvendig bilkjøring. Kan gjøres med god 
planlegging av arbeidsdagen. 

· Holdningsskapende arbeid 
· Viktig å legge til rette for parkering av sykler, ikke bare utenfor kommunale bygg, 

men også i sentrum 
Handlingsplanen er et godt verktøy for energi- og klimaarbeidet i fauske. 
 
Kommentar saksbehandler 

· Tiltak for 2019 er delvis ikke gjennomført pga manglende midler. Dette gjelder for alle 
utslippskilder som tiltak er basert på. Tiltakene tas med til 2020, men det er viktig å huske at 
det må søkes om klimasatsmidler, og kommunen skal da ha egenandel som forbehold i de 
fleste tilfeller. 

· Det er ikke avklart noe konkret om hvordan omlegging av E6 vil gjennomføres og når. Vi går ut 
ifra at det ikke er noe tiltak som vurderes gjennomført før 2022. Imidlertid kan 
handlingsplanen revideres så snart dette er avklart. 

· Bussholdeplasser i Sjøgata vil foreløpig ikke bli flyttet, da dette må utredes som egen sak. 
Saken vil bli behandlet utenom handlingsplan for klima og energi. Tiltaket tas ut. 

· Det er et meget godt tiltak å ta inn større parkeringsplasser utenfor Fauske sentrum. Dette vil 
gi innbyggere som bor utenfor sentrum mulighet til å benytte seg av tilbudet i Fauske 
sentrum. Ved å ta buss til sentrum uten å ta hensyn til parkering og andre utfordringer knyttet 
til sentrumstrafikk. Dessuten vil Fauske sentrum kunne utvikles til et mer attraktivt sted å bo 
og handle. Forslaget tas inn som tiltak i handlingsplanen. 

· Strøm til el-biler på kommunale parkeringsplasser vil være aktuelt å gjennomføre gjennom 
egen strategi i løpet av 2021. 

· Fortetting av industritomter er en god måte å redusere arealbruken på. Minst mulig 
omdisponering av areal vi gi plass til natur, og myrareal blir spart. Dette er tatt inn i 
handlingsplanen. 

· Overgang til elbiler hos næringsliv kan tas inn som holdningsskapende tiltak hvor kommunen 
oppfordrer næringsliv gjennom møter og miljøfyrtårnsertifisering. Dette er allerede tatt inn i 
handlingsplanen. 

· Kommunale ansatte bør motiveres mer til å unngå unødvendig bilkjøring. Her må 
enhetsledere selv aktivt bidra og tilrettelegge. Tas inn som tiltak under kommunalt 
energiforbruk. 

· Under holdningsskapende arbeid tas parkering av sykkel tatt inn som tiltak. Finansiering av 
dette bør sees nærmere på. 

 
 
NVE: 
Det er veldig bra at Fauske kommune i sitt videre planarbeid vil ha fokus på klimautfordringer og 
forebygging av overvannsproblemer, som er beskrevet på side 13 i forslaget til energi og klimaplanens 
handlingsdel. NVE mener at det er positivt at det i forslaget er beskrevet at det skal lages en 
overvannsplan i 2020 som viser handlingskraft. 
I denne sammenhengen er det viktig at de hovedprinsippene for håndtering av overvann: infiltrering, 
fordrøyning og avrenning blir tatt med i overvannsplanen. Vi minner her om intensjonene i vrl §7, at 



utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen. 
Blå-grønne løsninger som for eksempel gjenåpning av bekker istedenfor lukkede bekker er viktige med 
tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold. 
 
Fauske kommune ligger innenfor et område hvor det forventes både mer og mer intens nedbør. Det 
anbefales derfor at kommunen tas hensyn til spesifikt de hovedprinsippene for håndtering av overvann i 
det videre planarbeidet. 
 
Kommentar saksbehandler 
Tas til etterretning. Det bør avsettes penger i økonomiplaner fremover for å kunne gjennomføre 
overvannstiltak. Det kan søkes om midler både hos NVE og Klimasats fra miljødirektoratet for deler av 
kostnadene, men da må kommunen bidra med egne midler.  
 
Fylkesmannen i Nordland: 
Det foreliggende forslaget inneholder flere gode tiltak som kan bidra til reduksjon av utslipp av 
klimagasser, samt tiltak for å møte utfordringer knyttet til større mengder overvann som følge av økt 
nedbør. Om tiltak skal realiseres vil det være vesentlig at de videreføres til Kommuneplanens 
økonomidel. 
 
Som grunnlag for å kunne feie for egen dør, jf. kap. 10 i klima- og energiplanen, kan kommunen med 
fordel få utarbeidet en analyse av kommunens klimafotavtrykk. Dette vil f.eks. være et viktig grunnlag 
om kommunen skal kunne utvikle et klimabudsjett i tilknytning til kommunens øvrige budsjett, der 
klimakonsekvensene av kommunens bruk av økonomiske virkemidler blir synliggjort. 
Ved å samarbeide om dette interkommunalt, som f.eks. gjennom plan- og klimanettverket for Salten, 
bør det være grunnlag for at kostnadene knyttet til analyse for hver enkelt kommune går ned. Det 
samme vil være tilfelle om kommunene samarbeider om å gi egne innbyggere tilbud via 
«Energiportalen» for analyse av tiltak i private boliger. 
 
Vi ser ellers at lokalisering av ladepunkter for el-bil er blant tiltakene i planen. Vi gjør her 
oppmerksom på at Nordland fylkeskommune fikk Klimasats-midler for 2019 til utarbeiding av en 
strategi for etablering av ladeinfrastruktur i Nordland. Fylkeskommunen bør derfor kontaktes i 
denne sammenhengen, slik at lokal ladeinfrastruktur i størst mulig grad blir en integrert del av den 
regionale (se tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet). 
 
Kommentar saksbehandler 
Tas til etterretning. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen viser at det er mye man kan gjøre i kommunen, og det trenger ikke å medføre store kostnader, 
sammenlignet med de kostnader vi får hvis vi ikke gjør noe. Det er tiltak som forebygging av skader på 
grunn av klimaendringer (herunder overvann), men også klimagassreduserende tiltak som også har 
positive konsekvenser for folkehelse, trafikksikkerhet og kommunal økonomi. Mange av tiltakene har 
ingen andre kostnader enn arbeidstimer. Det er viktig å nevne at det er uvisst hvor mye kommunale 
enheter har kapasitet til å gjennomføre. Det bør derfor vurderes om det settes av penger til egen 
(prosjekt)stilling eller konsulentarbeid for å sikre at tiltakene blir gjennomført. Muligens kan dette løses 
gjennom klimanettverk Salten.  
 
Handlingsplanen kan revideres årlig, og det anbefales at dette gjøres for å sikre at tiltakene er 
gjennomførbar og at det er økonomi til dette. Det må også settes av egen budsjett til klimasats i 
økonomiplanen for å kunne gjennomføre tiltakene. 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Roar Hansen 
Sendt: tirsdag 29. oktober 2019 13:38 
Til: Renee Normann 
Kopi: Kristian Amundsen 
Emne: Klimaplan - Høring 
 
Hei, 
 
Kristian ba meg se gjennom kommunedelplan Energi- og klima 2018-2030 og evt komme med en 
kommentar. 
 
Her er min tilbakemelding: 
 

1. Teoretisk del  
2. Handlingsplan 

 
Ad 1.) 

 Klimagassutslipp i Fauske (FK) er lavest blant Saltenkommunene hvis en ser på CO2 
ekvivalenter pr innbygger. Hovedgrunnen er at FK mangler sjøfart.  

 Størst bidrag i FK er veitrafikk, ca 80 % av totalt utslipp.  

 Nr 2 er jordbruk, ca 40 % av veitrafikk 
 
Ad 2.) 

 Veitrafikk og jordbruk bør prioriteres, noe som er poengtert i Handlingsplanen 
 

Kommentarer til planen: 

 Veitransport: 
o Står ingenting om omlegging av E6 gjennom sentrum.  
o Bussholderplass i Sjøgata – bør være et annet sted. Så lenge Storgata er E6 bør 

Sjøgata være fri for tungtrafikk 
o Vurdere større gratis parkeringsplasser utenfor sentrum, for eksempel 

Brannstasjonen 
o Strøm til el biler på kommunale parkeringsplasser 

 Bygg og anlegg 
o Legge til rette for fortetting av industritomter  

 Næringsliv 
o Bra tiltak i planen for 2019. Er ikke gjennomført. Viktig at det blir utført i 2020 
o Overgang til el biler 

 Kommunalt energiforbruk 
o Bra tiltak for 2019 som bør videreføres 
o Holdningsskapende arbeid for bruk av bil i FK. Legge til rette for fasiliteter når 

ansatte er ute på oppdrag. Unngå unødvendig bilkjøring. Kan gjøres med god 
planlegging av arbeidsdagen.  

 Holdningsskapende arbeid  
o Viktig å legge til rette for parkering av sykler, ikke bare utenfor kommunale bygg, 

men også i sentrum 
 
 
Handlingsplanen er et godt verktøy for energi- og klimaarbeidet i fauske.  
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Generelt om tilskudd og klimagassutslipp i Fauske kommune
Det kan søkes om tilskudd til klimasats og klimatilpasning. Dessuten er det andre instanser som gir tilskudd til klimarelaterte saker som f.eks. NVE og
Fylkeskommunen. Det bør være et samarbeid med ulike avdelinger i kommunen for å lykkes i gjennomføringen av handlingsplanen. Det kan søkes tilskudd
på ulike nivå og i sammenheng med for eksempel folkehelsetiltak.

Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne
vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive kost/nytte. Fauske kommune har innhentet tallene og gjort en analyse som brukes til grunnlag for planen og
dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2017 Kilde: Miljøstatus.no

Figuren viser at Fauske bør prioritere tiltak mot veitrafikk og Jordbruk (landbruk og skogbruk) i de nærmeste årene. Mer energieffektive kjøretøy, overgang
fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff har sannsynligvis bidratt til en reduksjon på utslipp fra veitrafikk siden 2009. For å redusere utslipp fra
veitrafikk i høyere tempo er det svært mange muligheter og ofte enkle løsninger som kommunen kan jobbe med. På jordbruk må det kartlegges mer hvor
skoen trykker og hva som kan gjøres for å redusere utslipp. Det bør avsettes nok midler til konkrete tiltak som nevnes i kapitlene nedenfor.
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Ti l tak p er u tsl i p pski l d e
Se i en ergi - og kl im apl an for m ål knyttet ti l u tsli ppski l d en e. Rød farge er store el l er u tford ren d e oppgaver, gu l
er m i d del s gjen n om førbar, grøn n farge er en kel t el l er rask gjen n om førbare oppgaver.

Veitransport
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Lage strategi for fossilfritt kjøring med
tiltak:
Se på strategier opp mot pendlere, økt
bruk av kollektivtrafikk og
kommunikasjon mellom buss, tog og fly.
Det bør også settes av penger til el-
billadepunkter på kommunale
parkeringsplasser.
Ta også inn en undersøkelse på
alternative kjøretøy. Bruk resultater fra
rapport Kollektiv transport Bodø-
Fauske/Saltdal hos NFK.
Her må det også jobbes med
sentrumsbuss og rutetider.

Fortsettelse
strategi:
Muligheter for bruk
av sykkel (leiesykkel
med stasjoner
gjennom hele
Fauske, tilskudd til
kjøp av el-sykkel,
sykkelparkering).
Vurdere
parkeringsplasser
ved busstopp på
knutepunkter i
distriktet.

Forts. Plan- og
utvikling +
Folkehelse-
koordinator +
Bygg og
eiendom +NFK

Arbeidstimer Folkehelseplan

Kartlegge muligheter for mer
klimavennlig reguleringsplan med nye
maler hvor det samles konkrete
bestemmelser som blir standard i
kommunen

Plan og utvikling Arbeidstimer Kommuneplane
ns samfunnsdel
og arealdel

Søke tilskudd for etablering
bysykkelordning, med 10 el-sykler som
plasseres på Togstasjon, sentrum (Amfi)

Evaluering av by-
sykkelordningen

Se nærmere på nye
el-sykler ved
fremtidens
kulturhus

Bygg og
eiendom, samt
folkehelserådgiv
er.

Arbeidstimer Folkehelseplan

Opparbeiding av gang-
sykkelveier etter
sykkelplaner som omfatter
både Fauske, Sulitjelma og

Forts. (gang sykkelveier må prioriteres
hos statens vegvesen)

Forts. Forts. VVA + Plan og
utvikling

Anslagsvis 2,8 mill for Strømsnes-
Hageneshaugen, 8 mill for
Valnesfjord kirke-Stemlandveien

Trafikksikkerhet
splan,
folkehelseplan,
temaplan sykkel



Valnesfjord. Se
trafikksikkerhetsplan *
Oppfølging av veiplanen
VVA

Forts. Forts. Forts. VVA Arbeidstimer Veiplan VVA,
trafikksikkerhet
splan

Undersøkelse:
hvilke virkemidler vil
motivere best for å
redusere antall godsbiler
og omstilling til alternative
transportmidler i
næringen.

Forts. Gjennomføring
tiltak (innarbeides i
ny handlingsplan
klima)

Forts. Fauna + Plan og
utvikling

Arbeidstimer + evt. kostnader
konsulent, 1500 kr/time

Legge ut konkrete forslag til
klimavennlig transport og sider med
leiebilløsninger for private og næring på
kommunens hjemmeside.

Plan og utvikling Arbeidstimer

Gjennomføre nøyaktig
analyse av
plassering/behov og effekt
av ladepunkter til el-biler,
samt kostnadsberegning.
(ikke gjennomført)

Gjennomføre nøyaktig analyse av
plassering/behov og effekt av
ladepunkter til el-biler, samt
kostnadsberegning. Etablere
ladepunkter i hele Fauske kommune
etter analysen.

Forts. Forts. Plan og utvikling
+ bygg og
eiendom

Arbeidstimer

Gjennomføre undersøkelse av
parkeringstiltak. Samarbeid med SVV (se
også rapport prosjekt Småby Nord)

Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer Rapport Småby
nord med SVV

Skrive innspill til regional
klimaplan Nordland
Fylkeskommune

Følge aktivt med på hendelser på politisk
nivå, og gi innspill hvor mulig.

Forts. Forts. Plan og utvikling Arbeidstimer Regional
klimaplan NFK

Være med i Europeisk
mobilitetsuke 2019.

Være med i Europeisk mobilitetsuke
2020.

Være med i
Europeisk
mobilitetsuke
20121.

Være med i
Europeisk
mobilitetsuke 2022.

Utredning: etablering av større
parkeringsplasser utenfor Fauske
sentrum. Dette vil gi innbyggere som bor
utenfor sentrum mulighet til å benytte

Forts. Forts. Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer



seg av tilbudet i Fauske sentrum. Ved å
ta buss til sentrum uten å ta hensyn til
parkering og andre utfordringer knyttet
til sentrumstrafikk. Dessuten vil Fauske
sentrum kunne utvikles til et mer
attraktivt sted å bo og handle.

*Trafikksikkerhetsplan har prioritert Strømsnes-Helskog, Valnesfjord kirke –Stemlandssvingen, Fauske Camping – Leivsethøgda og etablering av regulert
rundkjøring og fortau på E6. Dette er tiltak som Statens vegvesen bør satse på. I tillegg prioriteres fortau på Erikstadveien, forlengelse av fortau og utbedring
av vei på Hegreveien og etablering av g/s-vei ved Farvikveien. Hovedformålet er trafikksikkerhet, men dette kan også sees på som et viktig klimatiltak.
Uprioriterte tiltak er planlegging av fortau langs Nyveien mellom RV80 og Kirkeveien, og planlegging av g/s-vei fra indre Salten Energi til samlevei på Hjemås.



Jordbruk/skogbruk
Se også på https://www.nibio.no/nyheter/fem-rimelige-eller-lnnsomme-klimatiltak-i-jordbruket. NI BIO kontaktes for veiledning og støtte i årene fremover.

2019 2020 2021 2022 Ansvarlig
enhet

Kostnad

Tidligst mulig (rett etter 15. mai,
jordbruksforhandlinger) gjennomføres et møte med
viktige aktører innen jordbruk (landbruksrådgivningen
og Fylkesmannen) for å kartlegge gjennomførbare
tiltak i Fauske kommune. Bondelaget bes om info ang.
klimasmart landbruk prosjekt. Eksempler:
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på
erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
- muligheter for investeringsstøtte, kompetansetiltak
og rådgivning

Ikke gjennomført, tas med til 2020

Tidligst mulig (rett etter 15. mai,
jordbruksforhandlinger)
gjennomføres et møte med viktige
aktører innen jordbruk
(landbruksrådgivningen og
Fylkesmannen) for å kartlegge
gjennomførbare tiltak i Fauske
kommune. Bondelaget bes om info
ang. klimasmart landbruk prosjekt.
Eksempler:
- Utbedring og supplering av
hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig
drift på erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige
miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
- muligheter for investeringsstøtte,
kompetansetiltak og rådgivning

Gjennomføring av tiltakene etter
kartlegging.

Forts. Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer +
møtelokale,
reisekostnader og
bevertning, 25.000
kr/40stk.
Konsulentarbeid
126000 (kan søkes om
tilskudd evt.)

Klimamål skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier
for SMIL og NM SK for jordbruk. Bør samordnes på
fylkesplan, evt. nasjonalt plan. SMIL-ordningen
omfatter også tilskudd til drenering av dyrka mark.
Tilskuddene gis i hovedsak til engangstiltak etter en
årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av
søknader om produksjonstilskudd.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Tre tiltak sees nærmere på når det
gjelder husdyrgjødsel: (1) lukkede

Plan og
utvikling,

Arbeidstimer

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gM81l-000d8E-4R&i=57e1b682&c=sQggEMKPMjC3osZtHPyJVB846fOTo4YoWXY_4IVaCgK1oD2n17HaUaTC3pX80Uvm3h_e0L64p32ALbxfTjoXsEL0xItJgLj80xTy5AVx-tJuFcXIuPWM1QE8vKUhhD65dfz2Oy-iYMo0d3cnsqCsHQYFEbcWiVxpfCW9lRie5xWIPSx-zoVYHeSHPwO6ZhS9fIPzH9VK_FOglAXX8SZSYf_cvP3HHNXVvDAVH1Z5n7xaKFlcIH_eF7ArW2nBolmm6iI6zYjC-n0cYCf9aSu5pNHHURQI50NUbQX1ek-pY10


lagre, (2) biogass og (3) endring i
spredningspraksis (utover kravene i
gjødselforskriften). Vurdere en
veiledningstjeneste om mer
klimavennlig gjødselhåndtering og
evt. utredning av tilgang til
investeringsmidler for gjødsellagre.
Lurt å lage en betenkning rundt de
tre tiltakene generelt. Kommunen
fatter evt. vedtak om tilskudd til
miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel, jamfør forskrift.

avd.
landbruk

Igangsettelse av undersøkelse om
hvordan flere i jordbruksnæringen kan
hindre utslipp til luft og jord ved
tilstrekkelig tett lagring av
husdyrgjødsel.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Biogassoppsamling/karbonlagring
undersøkes nærmere for sektor
landbruk i sammenheng med
satsing på biogassoppsamling og
produksjon. Det kommer muligens
et biogassanlegg i Salten-regionen,
Bodø har kanskje utredet det.
Kommer det biogassanlegg vil det
komme tilskudd til transport,
kanskje også til bygging av lagre.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Viktigste tiltakene for
klimaregnskapet på skog i Fauske;
plantetetthet, nyplanting (økt
skogareal), ungskogpleie og
gjødsling kan antagelig ha ganske
rask effekt på biomassetilveksten.
NIBIO kontaktes for mer info og
veiledning.

Igangsetting med utarbeidelse av
kommunal tiltaksplan som bl.a. skal
vurdere følgende delmål:
- Redusere avskoging.
- Bevisstgjøre skogeier og andre

skogaktører for å sikre god
foryngelse i skogene. Kommunen

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer



vil følge opp med mer tilsyn og
kontroll med skogplanting.

- Økt uttak av heltrehogst (GROT)
(se nærmere på produksjon av
bioenergi)

- Planting av skog på nye arealer
- Redusere hogst av ungskog
- Vedta og iverksette

forvaltningsplaner sammen med
andre grunneiere

- Vedta og iverksette
forvaltningsplan for egne
skogseiendommer

- Økt plantetetthet Gjødsling



Bygg og anlegg
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer knyttet

til tiltak
Informere befolkningen om utfasing bruk
av fyringsolje og andre fossile brensler.
(hjemmesiden)

Lovlig pålagt fra 2020.
Plan og utvikling, ved
byggesak.

Arbeidstimer Nasjonale vedtak

Redusere energiforbruk i nye og
eksisterende bygninger gjennom Tek17 og
anmodning i byggsak til passiv-/plusshus.

Forts. Forts. Forts. Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

Oppfordre til bruk av klimavennlige
materialer og energieffektive løsninger i
nybygg og tilhørende anlegg og
infrastruktur.

Forts. Forts. Forts. Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling, samt
samarbeid med
næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

Utredning av mulighet for
mest mulig utslippsfrie
byggeplasser, og hva
kommunen kan bidra
med. Miljøkommune har
en kokebok til dette.

Avdeling plan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
samfunnsdel og SIIN

Fortetting av
industritomter gjennom
arealplanlegging og
byggesaksbehandling.

Forts. Forts. Avdeling plan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner.



Avfal l
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
SIIS rutiner skal gjennomgås
og evt. endres for å øke
miljøbevisst innkjøp. Ikke
gjennomført, tas med til 2020.

SIIS rutiner skal gjennomgås
og evt. endres for å øke
miljøbevisst innkjøp.

Plan og utvikling +
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

Oppsett av side på
kommunens hjemmeside med
info om miljøtiltak, herunder
holdningsskapende arbeid
reduksjon og bedre sortering
av avfall i private
husholdninger

Plan og utvikling Arbeidstimer

Søppelryddedag mai Forts. Forts. Forts. Plan og utvikling + HMS-
ansvarlige

Arbeidstimer +
utdeling hansker,
søppelsekker, samt
kontainerleie
10.000
(renovasjonsfond)

Folkehelseplan



N æringsl iv, teknol ogi og det grønn e skiftet
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig

enhet
Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Revurder innkjøpsrutiner, og se
nærmere på info rundt
nullutslippsvirksomheter i
Saltenområdet. Gjennomfør endringer
der dette trengs.

Planlegging og investeringer i
næringsliv skal som hovedregel
ta utgangspunkt i målet om å
være nullutslippsvirksomhet. Se
på info fra klimapartnere.

Plan og utvikling
+
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

Møte med næringslivet i Fauske
kommune i samarbeid med Forum for
næringsliv og Fauna. Følgende emner
diskuteres:
- Forbedringer i avfallshåndtering +

ønsker om endringer hos Iris
- Miljøfyrtårninteresse
- Gang- sykle til jobb og prioriteringer
- Fjernvarme og samarbeid biogass
- Bil og transport i næring
- Bytte ut varebil til el-bil/ladbar

hybrid
Ikke gjennomført, tas med til 2020

Møte med næringslivet i Fauske
kommune i samarbeid med
Forum for næringsliv og Fauna.
Følgende emner diskuteres:
- Forbedringer i

avfallshåndtering + ønsker
om endringer hos Iris

- Miljøfyrtårninteresse
- Gang- sykle til jobb og

prioriteringer
- Fjernvarme og samarbeid

biogass
- Bil og transport i næring
Bytte ut varebil til el-bil/ladbar
hybrid

Plan og utvikling Arbeidstimer +
møteutgifter,
ca 25000 kr til
bevertning osv

Folkehelseplan

Bidra til grønn og innovativ
næringsutvikling i byen og
regionen gjennom samarbeid
med næringslivsaktører og FoU
institusjoner.

Plan og utvikling
+ Fauna

Arbeidstimer +
møteutgifter

Bedre avfallshåndtering og -redusering i
næringslivet gjennom tilrettelegging for
resirkulering, gjenvinning og gjenbruk
av materialer i næringslivet. Se også på
miljøfyrtårnarbeidet.

Forts. I RI S Salten Arbeidstimer

Gjennomføring av endring åpningstider
IRIS til fordel for servicenæringa

I RI S Salten Arbeidstimer



Klimatilpasning
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad
Igangsette arbeid med egen
database med geotekniske rapporter
som kan brukes til fremtidig
planlegging og kartlegging av utsatte
områder. Systemet skal være
tilgjengelig for alle (både private og
kommuneansatte) i fremtiden.

Forts. Forts. Forts. Byggsak og
arealplanlegging

Arbeidstimer

Lage overvannsplan/kartlegging:
Prosjektstilling/konsulent som lager en analyse av
overvannsproblematikk, kritiske punkter og
prioriteringsområder, samt kostnadsberegning av
nye tiltak og forslag til evt. større prosjekter.

Plan og utvikling
og VVAi
samarbeid med
konsulent

Fase 1:
100.000 kr

Fase 2:
300.000

Se nærmere på overvannshåndtering
Krokdalsmyra ved utbygging av
området. Eksempel på tiltak kan
være å øke dimensjonering av
eksisterende
kulverter/overvannsledninger eller
etablere større avlastningsrør.

VVA Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

Lage rutiner overvannshåndtering for
arealplanleggere, herunder å unngå ytterlig
utbygging på myrareal og våtmark gjennom
arealplanlegging, og bestemmelser for åpne bekker
med god nok kapasitet, samt evt. kulverter med
stor nok dimensjonering.

Plan og utvikling Arbeidstimer

Separering overvann/avløp: I bebyggelsen rundt
Fauske sentrum ble de fleste hus inntil midt på
1970-tallet tilkoblet kommunalt avløpsnett som
har felles avløp og overvannsledning. Under store
nedbørsperioder medfører dette at avløpsnettet
blir hardt belastet med overvann. For å redusere
risikoen for store skader er det nødvendig på sikt å
anlegge separate overvannsledninger i disse
områdene.

Plan og utvikling
+ VVA

10 mill kr.
årlig



Kommunalt energiforbruk
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad

Undersøkelse for hver enkelt kommunal bygning hva
som kan gjøres innenfor rimelige grenser og hva
effekten vil bli. Det foretas en energiteknisk
gjennomgang med sikte på å kartlegge strakstiltak (de
som gir gevinst med minimale kostnader)

Bygg og eiendom Arbeidstimer

Kravspesifikasjon i nye
bygninger med utslippsfrie
tiltak/byggematerialer

Bygg og eiendom Arbeidstimer

Bytte ut kommunale fossile biler med
elbiler eksisterende biler skal byttes ut
etter leaseavtalen eller for
gammel/ikke lar seg reparere.

Forts. Forts. Forts. Innkjøpsansvarlig Arbeidstimer

Kjøpe inn et web-basert energioppfølgingsverktøy som
e-save (eller tilsvarende) esave.no

Bygg og eiendom Ukjent

Få på plass bedre videoutstyr for
skype-samtaler på alle/viktigste
møterommene. Deretter gjøre ansatte
oppmerksom på dette for å oppfordre
til økt bruk. Opplæring årlig.

Forts. Forts. Forts. IKT-avdeling +
enhetsledere.

Oppfordre til miljøfyrtårnsertifisering
på flere bygg.

Miljøfyrtårnsertifisering på rådhuset og minst 1 annen
kommunal bygning.

Forts. Forts. Plan og utvikling +
samtlige enhetsledere

Avhengig av
bygning

Igangsette avfallsorteringsprosjekt i
samarbeid med Retura/I RI S på
kommunale bygninger.

Forts. Forts. Enhver enhet i
kommunen + HMS-
ansvarlig + bygg og
eiendom

Arbeidstimer

Utarbeidelse av rutine og standardtekst i saksfremlegg
må ha en klimavurdering hos alle avdelinger som jobber
med saker som kan påvirke kommunens klimamål.
Vurder også egen logo/symbol på saksfremlegg som
omhandler klimatiltak.

Plan og utvikling Arbeidstimer

Motivere kommunale ansatte til å unngå unødvenndig
bilkjøring.

Alle enheter Arbeidstimer



H oldningsskapende arbeid
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig

enhet
Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Sykkelstativ (med eller uten tak) ved minst
15% av kommunale bygg
Ikke gjennomført.

10 nye sykkelstativer (med
tak) på offentlige og sentrale
plasser i kommunen.

Forts. Forts. Bygg og
eiendom

15.000-20.000 kr per
stativ med tak

Folkehelseplan

Undersøkelse på hva folk flest
vet om rutetider kollektiv
transport og hvorfor de ikke
tar buss/tog/sykkel. Lage lokal
kollektivplan. Gjøres i
samarbeid med N FK.

Sette i gang tiltak
basert på
undersøkelsen.

Evaluere og evt.
videre
igangsetting av
tiltak basert på de
andre år.

Plan og
utvikling

Arbeidstimer. Vi har
programmet Questalize
for undersøkelser.

Folkehelseplan

Øke bevisstheten om energibruk og
løsninger som kan gjøre boligen eller
bygningen merenergieffektiv. Avtale
utredes med Energiportalen.no

Evaluere bruken av
energiportalen.no

Forts. Forts. Plan og
utvikling

kr 16.716,- årlig.

Igangsettelse av«sykle til jobben»
kampanje. Alle kommunale ansatte skal
motta informasjon og oppfordres til å delta.
Private bedrifter skal oppfordres til å gjøre
det samme.

Forts. Forts. Forts. Plan og
utvikling

kr 14.500,- årlig Folkehelseplan

Utbedre hjemmesiden med klima som
tema. Her kan kommunen også legge inn
tips til redusert energiforbruk og midler til
tiltak. Følgende tema kan tas inn:
• Kommunens klimaplan
• Klimatips
• Link til Enova og andre aktuelle sider
• Samarbeidsavtale og lenke
energiportalen.no

Oppdatering og vedlikehold
av klimasiden

Oppdatering og
vedlikehold av
klimasiden

Oppdatering og
vedlikehold av
klimasiden

Plan og
utvikling

Arbeidstimer

Utarbeide forslag til tiltak i
forbindelse med
helsefremmende barnehage
(som f eks tomgang bil tillates
ikke)
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NVEs innspill - Offentlig ettersyn - Revidering av handlingsplan for 

klima og energi - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 17.10.2019. 

 

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også fått ansvar 

for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i 

tettbebygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging.  

 

Det er veldig bra at Fauske kommune i sitt videre planarbeid vil ha fokus på klimautfordringer og 

forebygging av overvannsproblemer, som er beskrevet på side 13 i forslaget til energi og klimaplanens 

handlingsdel.  

 

Overvann - Veiledning 

I kommunedelplan Energi- og klima 2018-2030 (side 37) er det beskrevet at det har vist seg flere ganger 

at kulverter og rør ikke har kapasitet nok til å ta unna vannet med uvær eller is-/snøsmelting og at 

konsekvenser av klimaendringer bare vil øke.  

NVE viser blant annet til «Klimaprofil Nordland» side 7: «Episoder med kraftig nedbør ventes å øke 

vesentlig både i intensitet og hyppighet, og som nevnt i avsnitt 1.2 om nedbør anbefales det inntil videre 

et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer. Utfordringene med overvann 

ventes å bli større enn i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen…».  

Det vises videre til https://klimaservicesenter.no/.   

 

NVE mener at det er positivt at det i forslaget er beskrevet at det skal lages en overvannsplan i 2020 som 

viser handlingskraft.  

I denne sammenhengen er det viktig at de hovedprinsippene for håndtering av overvann: infiltrering, 

fordrøyning og avrenning blir tatt med i overvannsplanen. Vi minner her om intensjonene i vrl §7, at 

utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen.  

Blå-grønne løsninger som for eksempel gjenåpning av bekker istedenfor lukkede bekker er viktige med 

tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold. 

https://klimaservicesenter.no/


 
Side 2 

 

 

 

 

Konklusjon 

Fauske kommune ligger innenfor et område hvor det forventes både mer og mer intens nedbør. Det 

anbefales derfor at kommunen tas hensyn til spesifikt de hovedprinsippene for håndtering av overvann i 

det videre planarbeidet.  

 

NVE har ikke ytterlige merknader.                                                                

 

 

 

Med hilsen, 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Ingrid Johanna Verbaan 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse til revidert handlingsplan for klima- og energiplan - Fauske 

Vi viser til oversendelse fra dere av 16.10.2019. 
 
Det foreliggende forslaget inneholder flere gode tiltak som kan bidra til reduksjon av utslipp av 
klimagasser, samt tiltak for å møte utfordringer knyttet til større mengder overvann som følge av økt 
nedbør. Om tiltak skal realiseres vil det være vesentlig at de videreføres til kommuneplanens 
økonomidel.  
 
Som grunnlag for å kunne feie for egen dør, jf. kap. 10 i klima- og energiplanen, kan kommunen med 
fordel få utarbeidet en analyse av kommunens klimafotavtrykk. Dette vil f.eks. være et viktig 
grunnlag om kommunen skal kunne utvikle et klimabudsjett i tilknytning til kommunens øvrige 
budsjett, der klimakonsekvensene av kommunens bruk av økonomiske virkemidler blir synliggjort. 
Ved å samarbeide om dette interkommunalt, som f.eks. gjennom plan- og klimanettverket for Salten, 
bør det være grunnlag for at kostnadene knyttet til analyse for hver enkelt kommune går ned. Det 
samme vil være tilfelle om kommunene samarbeider om å gi egne innbyggere tilbud via 
«Energiportalen» for analyse av tiltak i private boliger.  
 
Vi ser ellers at lokalisering av ladepunkter for el-bil er blant tiltakene i planen. Vi gjør her 
oppmerksom på at Nordland fylkeskommune fikk Klimasats-midler for 2019 til utarbeiding av en 
strategi for etablering av ladeinfrastruktur i Nordland. Fylkeskommunen bør derfor kontaktes i 
denne sammenhengen, slik at lokal ladeinfrastruktur i størst mulig grad blir en integrert del av den 
regionale (se tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet). 
 
Fylkesmannen er for øvrig innstilt på å bidra innenfor sine ansvarsområder så langt det er aktuelt, 
bl.a. innenfor landbrukssektoren.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Svein Einar Stuen 
seniorrådgiver 

 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Innsyn/LastNedTilsagn/119422
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Forslag til forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt Fartsforskrift i 
havne- og farvannsloven 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt fartsforskrift etter havne- og farvannsloven 
sendes ut til høring med frist for innspill på 2 måneder før saken tas til politisk sluttbehandling, jf 
forvaltningsloven § 37. 
 

 
Vedlegg: 
19.09.2019 Første utkast - Fartsforskrift Havne- og farvannsloven 1421112 

19.09.2019 Første utkast - Forskrift orden i og bruk av farvann og havner (Havne- og 
farvannsloven) (redigert etter merknader kystverket) 

1421113 

10.12.2019 Innspill 1 - Bodil Bakken Vatnbygda 1428822 

10.12.2019 Innspill 2 - Vannscooter norge 1428823 

10.12.2019 Innspill 3 - Statens vegvesen 1428824 

10.12.2019 Innspill 4 - NOF 1428825 

10.12.2019 Innspill 5 - Kystverket 1428826 

10.12.2019 Innspill 6 - Fylkesmannen 1428827 

10.12.2019 Innspill 7 - Fredrikstad kommune 1428828 

10.01.2020 Moen ferdselsforbud hekkesesong 1430539 

10.01.2020 Strømsnes ferdselsforbud hekkesesong 1430540 
 
Saksopplysninger: 
For å regulere fartsgrenser og bruk av fritidsfartøy i kommunens sjøareal, har administrasjonen fått som 
oppgave å lage en forskrift for regulering av fartøy og fartsgrenser i farvann og vassdrag. Den 28. 
desember 2018 har kommunen meldt oppstart for arbeidet. 
 
Siden den nasjonale forskriften om bruk av vannskutere ble opphevet, har kommunen vurdert at bruk av 
vannskuter må reguleres gjennom kommunal forskrift. Kommunen har en del områder med særskilte 
naturverdier som bør beskyttes for høy fart og forstyrrelser. Gjennom kommunal forskrift begrenses 
forstyrrelser i hekkesesongen for sårbare fuglearter, samt at vi reduserer støy for tettstedsbebyggelse i 
Fauske kommune. I tillegg tar vi vare på friluftsaktiviteter ved badestrender og turområder, uten at 
dette særskilt vil begrense kvaliteten av friluftslivsaktivitet på havet.  
 
Hovedmålet for planarbeidet var å legge frem lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes 
sjøområder, samt elver og innsjøer. Områdene som kommunen har prioritert i forskriftsarbeidet er 
Skjerstadfjorden, inkl. Valnesfjordvatnet, Nedrevatnet og Øvrevatnet. Arbeidet har vært en helhetlig 
behovsvurdering av forskrifter etter motorferdselloven, plan- og bygningsloven og havne- og 
farvannsloven, samt sjøveisreglene og lokal og regional kunnskap på ulike interesser relatert til emnet. 
Administrasjonen har kommet frem at det er behov for to kommunale forskrifter: Fartsforskrift, og 
Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner. Begge forskrifter hjemles etter havne- og 



farvannsloven. 
 
Det er vurdert at det foreløpig ikke er behov for å fastsette forskrift etter motorferdselloven med 
følgende begrunnelse:  

· Motorferdselloven gjelder kun for ferskvannsområder. Motorferdsel, herunder bruk av 
vannskutere, i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer er ikke tillatt. Vannskutere er i 
utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på 
innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. 
I Fauske kommune er det omtrent 6 innsjøer som er større enn 2 km2. De ligger alle i 
Sulitjelma. Det er foreløpig ikke kjent at disse områder har særskilte verneverdier eller høy 
aktivitet av fritidsfartøy (herunder vannskuter) som kan medføre forstyrrelser for 
naturverdier. Dette kan vurderes nærmere etter behov. 

· Som det er vedtatt i kommuneplanens arealdel er Skjerstadfjorden, Valnesfjordvatnet, 
Nedrevatnet og Øvrevatnet er i relasjon til motorferdsellovens § 2, 4.ledd å betrakte som sjø, 
og områdene rammes derfor ikke av forbudsbestemmelsene i motorferdsellovens § 3. 

 
Om lovgivning fartsforskrift: 
I kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver er det kommunestyret som fastsetter lokale 
fartsforskrifter, og Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig, jf. fartsforskrift § 4, 1. ledd. 
Utenfor kommunens sjøområde og innsjøer og elver er det Kystverkets hovedkontor som fastsetter slike 
forskrifter, jf. fartsforskrift § 4, 2. ledd. Myndigheten til å gi tillatelse til å sette opp ”sakte fart” skilt, 
ligger hos Kystverket uavhengig av plassering. 
 
Forvaltningslovens bestemmelser om høring av og fastsettelse av forskrift, samt 
naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, har vært vurdert ved fastsetting 
av forskriftene. Kommunen har nå utarbeidet to ulike forskrifter i henhold til havne- og farvannsloven. 

· Fartsforskrift 
· Forskrift orden i og bruk av farvann og havner 

 
Fartsforskriften regulerer fart i områdene som er sårbar for særlig støy og bølgepåvirkning. Ved å 
redusere fart, vil man fremdeles kunne ferdes i områdene, men vises det mer hensyn til naturverdiene 
og friluftsliv. Fauske kommune har enkelte områder som ikke blir ivaretatt av generelle hensynsoner 
nær land, først og fremst Klungsetvika. Dette er et globalt viktig fugleområde (IBA), bl.a. et særlig viktige 
myteområder for fugler. Det vurderes som urimelig å vanskelig å legge ned et forbud mot fritidsfartøy i 
området, men fartsbegrensning vil forebygge forringelse av fuglelivet og økosystemet mest mulig. 
Figuren nedenfor gir en enkel oversikt av fartsbegrensninger (gjelder hele året), angitt med gule (maks 5 
knop) og rosa linjer (maks 15 knop). Sjøarealene utenfor disse områder har en maks hastighet på 30 
knop.  
 
Om lovgivning forskrift orden i og bruk av farvann og havner 
I medhold av havne- og farvannsloven § 14 første ledd og § 42 første ledd kan kommunen fastsette 
lokale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner i kommunens sjøområder, samt i innsjøer og 
elver som er farbare med fartøy fra sjøen. Her kan kommunen klargjøre bruk av vannscooter og andre 
fritidsfartøy kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter, når slik særregulering er nødvendig 
«for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv». Lokale 
reguleringer av bruk av vannscooter mm. skal ikke automatisk godkjennes av Kystverkets hovedkontor, 
med mindre det i tillegg fastsettes andre reguleringer i forskriftsmalen § 10. Dette er tilfelle i forslaget til 
forskrift som nå foreligger til behandling. 
 



Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner regulerer bruk av fritidsfartøy i vår- og 
sommersesongen. Det er to områder som er foreslått inn i denne forskriften, Straumen i Valnesfjord og 
Moen ved Vatnbygda. De 2 områdene er angitt i illustrasjonen nedenfor med rød skravur. Områdene 
utpeker seg ved å inneha særlig betydningsfulle økologiske funksjoner. Det er mange rødlistearter som 
er registrert her og som benytter området til for eksempel næringssøk, overvintring, hekking og som 
fristed for myting. Det er lite aktivitet med fritidsfartøy i Straumen, da det er grunt og relativt vanskelig å 
kjøre gjennom, særlig i lavvannstider. Forbudet gjelder i hekkesesongen dato 1. april - 1. oktober.  
 
 

 
 
Innspill til oppstart og andre vurderinger: 
Det er kommet inn 7 innspill til oppstartsvarsel og disse er vurdert i arbeidet med forskriftene. Innspill er 
lagt ved til saken. Det vurderes at forskriftene ivaretar hensyn til natur- og samfunnsverdier og det vil 
være til lite eller ingen negativ konsekvens for næringslivet, friluftsliv og ferdsel generelt. Saken skal 
sendes til høring for å gi ulike instanser, personer og organisasjoner mulighet til å uttale seg før det 
fattes endelig vedtak, jf. Forvaltningsloven § 37. I og med at forskrift om orden i og bruk av farvann og 
havner innfører forbud, er det naturlig å be høringsinstansene vurdere om det er behov for 
overgangsbestemmelser, eller om de trenger tid til å innrette seg før forskriften trer i kraft. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det vurderes at forskriftene begrenser forstyrrelser i hekkesesongen for sårbare fuglearter, samt at 
forskriftene reduserer støy for tettstedsbebyggelse i Fauske kommune. Dette vil være en stor fordel og 
gir kommunen mulighet til å ta vare på viktige naturverdier. I tillegg tar vi vare på friluftsaktiviteter ved 
badestrender og turområder, uten at dette særskilt vil begrense kvaliteten av friluftsliv på havet. 
Vurderingene er basert på planarbeidet med kystsoneplanen for Skjerstadfjorden og innspill som er 
kommet inn i oppstartsfasen med forskriftene. Det vurderes at forskriftene imøtekommer de fleste 
behov og interesser i området. Det bør vurderes på politisk nivå om det er behov for en forskrift etter 
motorferdselloven for vassdragene i Sulitjelma. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I FAUSKE KOMMUNE, 

(NORDLAND), SJØKART NR. 137   
 
Forskrift fastsatt av Fauske kommunestyre (dato) med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 
1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 
nr. 19 om havner og farvann § 13.  Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i 
medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd.  
 
§ 1 (fartsbegrensning)  
 

30 knop gjelder alminnelig som høyeste tillatte hastighet i kommunens sjøområde. 
 

5 knop (9,2 km/time) er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:  
a) All sjøareal innenfor område Kosmoholmen; avgrensning mellom Låterholmen-Låtran (N: 

7468647 Ø: 510066) og Liskytjemarka (N: 7468469 Ø: 511095) 
b) All sjøareal innenfor område Røvika; avgrensning mellom Holstad (N: 7460044 Ø: 509579) og 

Tørresvika (N: 7460775 Ø: 512061). 
c) All sjøareal innenfor område Klungsetleira; avgrensning mellom Klungset (N: 7460913 Ø: 

513759) og Klungsetleira (N: 7459055 Ø: 514566). 
 
15 Knop er høyeste tillatte hastighet i område i Klungsetvika, avgrensning mellom 

Gavlen/Gavveln (N: 7457496 Ø: 510529) og Mjelnesodden (N: 7459673 Ø: 507393) 
 

 
§ 2  (unntaksbestemmelse)       
 

Forskriften gjelder ikke for  
a)  Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og 

ambulansefartøyer,  
b) fartøyer med lege om bord,  
c) fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å 

få utført utrykningen eller oppdraget.  
 
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om 
utrykningen eller oppdraget.  

 
§ 3 (dispensasjon)  

 
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare 
skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal 
legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for 
skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, 
akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.  

 
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.  

 
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret. Innvilgelse eller 
avslag på søknad om dispensasjon kan påklages.  Kystverkets hovedkontor er klageinstans for 
vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.   

 



§ 4 (straffansvar) 
 

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter 
etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke 
rammes av strengere straffebestemmelse.   

 
§ 5 (ikrafttredelse)  
 

Forskriften trer i kraft (dato).   



Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Fauske 

kommune, (Nordland) 
 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommune ......... (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner 

og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd. Godkjent av Kystverkets 

hovedkontor .............. (dato) jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av 

kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. 

 

§ 1. Formål 

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og 
sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av 
farvannet. 
 
§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Fauske kommune. I hoved- og biled 
gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 
nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd. 
 
§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai 

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det 
samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal 
skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade. 
 
Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være 
forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal 
heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for 
havnevirksomheten. 
 
Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig 
for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 
 
§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting 

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av 
hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 
 
Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til 
trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 
Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til 
trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 
 
§ 5. Plikt til å varsle om skade 

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra 
til kommunen om skaden. 
 
§ 6.Krav om tillatelse for å dykke 



§ 7.Luftfartøy 

§ 8.Krav ved passering 

§ 9.Forbud mot snøtømming 

 
§ 9A: For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv 

reguleres bruk av fritidsfartøy som følger: 

a) De er forbudt med ferdsel med motorisert fritidsfartøy i hekkesesongen dato 1. april - 1. 

oktober innenfor området Straumen, mellom Skykkjebukta (N: 7463910 Ø: 505751) og 

Skaftbergan (N: 7464212 Ø: 506111) i sørvest, og Gavlodden (N: 7465699 Ø: 508151) og 

Kobbskjæret (N: 7465629 Ø: 508557) i nordøst. (UTM sone 33N) 

b) De er forbudt med ferdsel med motorisert fritidsfartøy i hekkesesongen dato 1. april - 1. 

oktober innenfor området Moen, mellom Djupneset (N: 7458176 Ø: 522037) og Reinnes (N: 

7458217 Ø: 522108) i øst, og Middagselva (N: 7457554 Ø: 520848) og Vatnneset (N: 7458566 

Ø: 519613) i vest. (UTM sone 33N) 

§ 10.Andre reguleringer 

 
§ 11. Unntak i særlige tilfeller 
 
Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3 § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10. 
 
§ 12. Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder 
bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. 

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 9A og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 
2009 nr. 19 om havner og farvann § 62. 

 
§ 13. Ikrafttredelse 
 
Forskriften trer i kraft ...... (dato). 



Innspill fra Bodil Bakken, 23.1.2019 
Dersom det blir tillatt med vannscooter i Nervannet i Vatnbygda, er vi 
bekymret for alle svanene som bruker vannet og våtområdet både til inntak 
av ferske vannplanter og til hekking. Det er også en del ender som har 
området som hekkeområde, og i de senere år har det også blitt observert 
hekkende Canadagjess. Også andre sårbare arter hekker her, og det vil være 
ødeleggende dersom det blir tillat for kjøring med vannscooter. 
 

Sendt inn via svarskjema på hjemmesiden i oppstartsfasen. 



Fra: Vannscooternorge <post@vannscooternorge.no> 
Sendt: torsdag 10. januar 2019 14:23 
Til: Renee Normann 
Kopi: Rune Reisænen 
Emne: SV: 18/19124 Svar vedrørende forskrifter for Farvann og vassdrag i Fauske 

kommune 
Vedlegg: Sjøveien videre Les punkt 9 - 5.pdf; Kystverkets Uttalelse ordensforskrift 

Hitra.pdf; Horing om forslag til lokal forskrift for bruk av vannscooter - 
Innspill(820472)[1645].pdf; Kommunens mulighet til å regulere 
vannscooterkjøring.pdf; Horingoffentlig ettersyn av forslag til lokal forskrift 
for bruk av vannscooter - Kystverkets merknader(8119[306].pdf; Utkast 
Forskrift om bruk og orden i havner og farvann TRDH IKS.pdf; Gjennomgang 
av de reelle reguleringer i ordensforskrift for Borg Havn Iks 03.01.2019.pdf; 
Oslo Havn - Ordensforskrift_horingsversjon.pdf; Høringssvar Forskrift om 
motor og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag Søndre Land kommune Oppland 
NVSF.pdf; Horingsdokument Forskrift bruk og orden TRDH IKS.pdf; Kystverket 
til Fredrikstad kommune rett kopi.pdf; Kystverket til Vestby kommune.pdf; 
Kystverket Uttalelse til høring av lokale forskrifter for motorisert ferdsel i sjø - 
Sarpsborg.pdf; Oslo Havn KF .pdf; Sarpsborg fartsforskrift.pdf; U4472 Effekter 
på planktonsamhället av vattenjet.pdf; Merknader Ordensforskrift Borg Havn 
IKS  for Fredrikstad og Hvaler kommune ordensforskrift Norges 
Vannscooterforbund.pdf; Merknader Høring Forskrift om fart og 
motorferdsel Beiarn kommune - Norges Vannscooterforbund.pdf; Færder 
Rådmann om vannscooter.pdf; Høring om ordensforskrift Tønsberg 28 feb 
2019.pdf; Ny ordensforskrift Tønsberg kommune 2019.pdf 

 
Takk for informasjon om videre prosess i Fauske kommen og regulering av småbåt og fritidsfartøy i 
farvann og vassdrag mv. 
Vi legger ved noen få eksempler på saksbehandling knyttet til forskrifter om bruk og orden i havner og 
farvann, fartsforskrifter og forskrifter om motorferdsel i utmark samt arealplan.  
 
Vi vil først og fremst uttrykke vår bekymring knyttet til det vil tolker er ett lite forankret og 
gjennomtenkt fokus på vannscooter i Fauske kommune. 
Flere steder i kommunens saks arkiv registeret vi at kommunen later til å tro at man kan og kommer til å 
vedta det dere kaller en «vannscooterforskrift». 
Dette er på ingen måte tilfelle og vi ber kommunen sette seg godt inn i relevant informasjon.  
Regulering av den nå likestilte fartøystypen vannscooter alene er i praksis ikke mulig etter de krav som 
stilles av blant annet Havne og farvannsloven. 
Samt at lovgiver også i naturreservat har gjort det klart at «vannscooter skal reguleres på lik linje med 
andre fartøystyper» ref Tyrifjorden naturreservater Hole kommune.  
 
Vi håper Fauske kommune ser på relevant informasjon og legger vekk fokuset og tanken om å regulere 
fartøy under 4m, med vannjet som fremdrift, og heller ser på en helhetlig regulering av sine farvann og 
vassdrag i tråd med lovgivers intensjon om likestilling av vannscooter.  
Det vi opplever som meget usaklige, unyanserte og direkte feilaktige utspill fra fugle og 
miljøorganisasjoner ber vi kommunen se bort fra, og utarbeide forskrift i tråd med lovverkets muligheter 
og krav. 



 
Noen meget få kommuner har forsøkt å regulere vannscooter i blant annet ordensforskrift, alle disse 
forskriftene er nå opphevet. 
Kort oppsummert var det ikke mulig å regulere vannscooter særskilt. 
Relevant informasjon om disse er vedlagt. Ytterligere informasjon om regulering av vannscooter vil bli 
ettersendt. 
Spesifikk informasjon kan sendes på forespørsel. 
 
For å lette arbeidet for kommunen stiller vi oss gjerne tilgjengelig for å dele informasjon på ett formelt 
eller uformelt nivå. 
Vi besitter betydelig erfaring og informasjon og ber kommunen ta kontakt om kan bistå. 
Spesielt ber vi kommunen se på saksgjennomgang for Hitra kommune, Tønsberg kommune og Færder 
kommune.  
 
Vår anbefaling er at kommunen utarbeider en godt tilpasset fartsforskrift, dette i tråd med anbefalinger 
fra blant annet kystverket, KS og lovgiver. 
 
 
 
 
Christian Hammernes 
Leder Norges Vannscooterforbund 
Bjøra 6 
7070 Bosberg 
Tlf: +47 916 07 490 
christian.hammernes@vannscooternorge.no 
 

Fra: Renee Normann 
Sendt: onsdag 2. januar 2019 kl. 15:07 
Til: post@vannscooternorge.no 
Emne: 18/19124 Svar vedrørende forskrifter for Farvann og vassdrag i Fauske kommune 
 
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

 

Se vedlegg. 

 

 

mailto:christian.hammernes@vannscooternorge.no
mailto:renee.normann@fauske.kommune.no
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Svar på melding - Oppstart av arbeid med forskrift om bruk av 

vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag i Fauske kommune 

Vi viser til melding om oppstart av arbeid med lokal forskrift om bruk av 

vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag, datert 28.12.2018. 

 

Behovet for en egen lokal forskrift i kommunene er utløst for å kunne regulere bruk av 

vannscooter etter at «vannscooterforskriften» ble opphevet den 18.05.2017. 

 

Hovedformålet for planarbeidet med en lokal forskrift i Fauske kommune er å regulere fart 

og bruk av vannscooter/motorfartøy i kommunens sjøområder, elver og innsjøer. 

 

Den lokale forskriften skal innebære en helhetlig vurdering av den eksisterende situasjon i 

forhold til motorferdselloven, plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven, samt 

sjøveisreglene og naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til meldingen om oppstart av arbeidet med lokal 

forskrift for vannscooter/motorfartøy i Fauske kommune. 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

Ivar Heggli 

Fagkoordinator  Dagfinn Stavdal 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  



 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
Sandgata 30 B 
N-7012 Trondheim 

e-post: nof@birdlife.no  internett: www.birdlife.no 

 
Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 
Bankgiro:  4358.50.12840 
Org. nr.: 970 089 748  NVA 

 

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 

 

 
Fauke kommune 
Fauske kommue ved arealplanlegger Renee Normann 

 
Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 
   Martin Eggen  22.01.2019 

 
Innspill til Fauske kommune i anledning arbeidet med regulering av vannscooter og andre fartøy, 
fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
 
Innledning og oppsummering 
Et godt planverk og reguleringer er viktig for å ivareta ulike interesser og verdier, også i 
fjordstrøkene våre. Ferskvannslokaliteteter, vassdrag, skjærgården og de mange «værene» 
inneholder rike forekomster av vannfugl- og sjøfugl. Noen områder utpeker seg ved å inneha 
særlig betydningsfulle økologiske funksjoner, for eksempel områder for næringssøk, fristeder 
for myting og overvintringsområder eller ekstra tette hekkebestander. Slike områder er det 
viktig å skjerme for elementer som kan forringe naturverdiene. 
 
Gjennom Stortingets behandling av meld. St. 14. Natur for livet legges følgende prinsipper til 
grunn for arealbeslutninger som berører naturmangfold: Ved arealinngrep og arealbruk skal 
det så langt mulig – sett i lys av andre samfunnsformål– tas vare på den mest verdifulle 
naturen. Dette krever god planlegging basert på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
Dersom viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne 
løsning i utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. Vektlegging av andre 
viktige samfunnshensyn kan imidlertid føre til et annet resultat. En slik tankegang må også 
ligge bak reguleringer av vannscooter og trafikk i «allmenningen».  
 
NOF mener vannscootere er leketøy med høy påvirkning på naturmiljøet, og i utgangspunktet 
ønsker vi all slik lek inn på områder spesielt avsatt til formålet. I våre anbefalinger til Fauske 
kommune har vi denne gangen anbefalt enn rundere tilnærming for å sikre politisk flertall for 
ordningene.  
 
I dette brevet oppsummerer vi mye av tilgjengelig kunnskap om effekten av 
vannscooterkjøring og annen trafikk har på dyre- og fugleliv. Ut i fra dette anbefaler vi: 

• Generell hensynsone for vannscootere nært land lik dem vi hadde før liberaliseringen 
av lovverket i 2017, altså forbud mot å kjøre i en sone 400 meter fra land og 
naturreservater. Kun slike hensynssoner er tilfredsstillende, og vi kan vanskelig se 
andre løsninger som ikke krever omfattende forarbeid og administrasjon.  

• Fauke kommuner har enkelte områder som ikke blir ivaretatt av generelle hensynsoner 
nær land, først og fremst fjorden utenfor Klungst og Røvika. Dette er et globalt viktig 
fugleområde (IBA), bl.a. et særlig viktige myteområder for fugler. Dette må være en 
forbudssone.  

• Uavhengig av reguleringen av vannscootere bør det i noen områder være klare 
fartsbegrensninger også for andre fartøy.  

• Vannscooterkjøring bør ikke være tillatt i ferskvann og vassdrag.  
 
 

mailto:nof@birdlife.no
http://www.birdlife.no/


BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 

 

Rødlistestatuser brukt i dette innspillet: Fuglearter som er rødlistet for fastlandsdelen av 
Norge i 2015. CR = kristisk truet, EN = sterkt truet, VU = sårbar, NT = nær truet. 
 
Liberalisering av lovverk i 2017 
18. mai 2017 ble vannscootere sidestilt med fritidsbåter, og likestilt med dem på de fleste 
områder. Sidestillingen er et resultat av at Forskrift om bruk av vannscooter o.l. ble opphevet. 
Opphevingen skjedde på tvers av faglige råd. Miljødirektoratets faglige anbefaling gitt våren 
2015 anbefalte at hovedprinsippene i tidligere lovgivning ble videreført. Miljødirektoratet 
ønsket videre registreringsplikt for vannscootere, sammen med informasjons- og 
holdningskampanjer. Liberaliseringen skjedde til tross for massiv folkelig motstand, og satt 
hensynet til noen få fremfor hensynet til allmennheten og natur- og friluftsinteresser. 
Turistnæringen var også negativ, og NHO reiseliv uttalte bl.a.: «Norsk reiseliv har naturbasert 
reiseliv som en viktig merkevare. Den internasjonale trenden viser at bærekraft og fysisk 
aktivitet er i vekst, og Norge tilbyr dette til turistene. Vi må tørre å spisse produktet og 
markedet vi retter oss mot, selv om det innebærer å velge bort potensielle markeder. På sikt 
kan vannscootertrafikk påvirke rekreasjonsverdien negativt for de som oppholder seg ved 
kysten, ved innsjøer og i andre type vassdrag» 
 
Siden den gang har det rådet noe usikkerhet rundt kommunenes mulighet til å sette hensynet 
til fugle- og dyreliv og friluftsliv først. Men etter motorferdsloven kan kommunene forby bruk 
av vannscooter i vassdrag. Man kan også bruke de lokale reguleringene etter havne- og 
farvannsloven. Det kan innebære forbud. Vi viser til vedlegg «Vannscooter – hvilke, 
muligheter har kommunene til å regulere/diskriminere», som går nærmere inn på 
problemstillingen.  
 
I forkant av debatten om liberalisering av bruken av vannscooter ble det i 2014 gitt ut en 
rapport som så på erfaringer og behovet for endret lovverk. NOF støttet hovedkonklusjonene i 
Vista Analyses rapport 2014/49 Evaluering av regelverket for vannscooter. Rapporten tar opp 
sentrale temaer knyttet til bruk av vannscooter, og har en god gjennomgang av 
kunnskapsgrunnlaget for vannscooteres påvirkning på faunaen. I rapporten påpekes det er 
datagrunnlaget noe tynt angående konsekvensene av vannscooterkjøring i Norge, først og 
fremst fordi Forskrift om bruk av vannscooter o.l. kun har vært virksom siden juni 2013, mens 
rapporten ble publisert året etter. Bruken av vannscooter har økt dramatisk de siste årene, i 
særdeleshet etter 2017, og er forventet å øke enda mer. Pr. 2014 hadde vi ca. 2 000 
vannscootere i Norge, nå er tallet 9000. Denne farkosten, som egentlig er et motorleketøy, har 
derfor betydelig påvirkning på naturlig fauna når den ikke er anvis til spesielle områder for 
denne type lek, eller ikke er regulert fornuftig på andre måter. 
 
Rapporten fra Vista Analyse konkluderte med at tidligere regelverk langt på vei ivaretok 
miljøinteressene, med spesiell vekt på natur- og friluftslivsinteresser. I rapporten skrives det at 
forbudssoner på 400 meter fra land (generelle og tilknyttet verneområder) ivaretar hensynet til 
fugler på en god måte, og forhindrer negativ innvirkning på arter, inkludert truede og sårbare 
arter. Dette er en konklusjon NOF deler. De generelle forbudssonene langs land er en 
nødvendighet for å skjerme dyre- og fuglelivet, siden de grunne områdene langs kysten jevnt 
over er av stor verdi for et bredt spekter av dyr og fugler.  
 
Vista Analyses evaluering påpeker også at tidligere lovverk ikke skjermer myteområder 
(kritisk viktige områder fugler bruker ved fjærfelling) for andefugler, eller andre ansamlinger 
av fugler langt fra land. Hekkefugler eller andre fugler som oppholder seg på, eller i nærheten 
av, arealer som er under 200 m2 (ikke definert som «land» i forskriften, jf. § 2, pkt. C) 

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/motorisert-ferdsel/vannscooter/nyhet/2017/vannscooterforskriften/
https://vista-analyse.no/site/assets/files/5710/va-rapport_2014-49_evaluering_regelverk_for_vannscooter.pdf
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beskyttes heller ikke i tilstrekkelig grad av dagens lovverk. Dette er særlig aktuelt for Fauske 
kommune og Skjerstadfjorden IBA.  
 
Påvirkning fra vannscooter og rib-båter (båter med stor fart) - Likheter og forskjeller 
Vannscootere og bruken av dem har flere målbare forskjeller fra bl.a. en fritidsbåt. 
Vannscootere kan kjøre i store hastigheter på grunt vann. Dette medfører et stort potensial for 
forstyrrelser i vannmiljøer som tidligere ikke ble utsatt for nærgående båttrafikk. Dette vil øke 
risikoen for påkjørsler av fisk og andre dyr som lever på grunne områder og i overflata (Øian 
mfl. 2015). Kjøremønsteret er også annerledes ved at vannscootere gjør raske, uforutsigbare 
bevegelser, ofte i stor fart. Støynivå spiller også inn, og virker inn med de andre faktorene. 
Siden de i stor grad blir brukt til lek, vil de oppholde seg i et begrenset område over tid. 
Forstyrrelsen kommer dermed igjen og igjen. 
 
Det er gjort flere studier av forstyrrelser fra fritidsbåter og vannscootere på fugler. Burger 
(1998 og 2003) undersøkte antall makrellterner i luften over en hekkekoloni i Barnegat Bay, 
New Jersey, sett opp mot tilstedeværelsen av motoriserte fartøy. Tidspunkt i hekkeperioden, 
type fartøy, hastighet, ferdselsrute og samspillet mellom ferdselsrute og fart og tid på døgnet 
var blant variablene som ble undersøkt. Størst sammenheng mellom antall urolige terner og 
tilstedeværen av motoriserte fartøy var det i begynnelsen av hekkesesongen. Båter som kjørte 
hurtig fremkalte den sterkeste responsen, det gjorde også båter som kjørte utenfor etablerte 
fredselsruter. Båter som kjørte nærmere hekkekoloniene fremkalte sterkere reaksjoner enn de 
som forble i etablert ferdselsrute. I tillegg fremkalte vannscootere sterkere reaksjoner hos 
ternene enn motorbåter. Vi anbefaler å lese originallitteraturen for flere detaljer.  
 
Motorbåter forstyrrer mer enn robåter, og raske båter forstyrrer mer enn langsomme båter. 
Vannscootere er de mest forstyrrende fartøyene. Dette relateres til at de er støyende, raske og 
kan holde stor fart også på grunt vann, i motsetning til de fleste andre farkoster. Enkelte 
vannscootere kan til og med kjøre korte strekninger på land. Øian m.fl. (2015) påpeker også at 
kjøremønsteret for vannscootere er annerledes og mer variert enn for småbåter, og at man 
følgelig kan man komme nær bl.a. lokaliteter med hekkende eller hvilende fugler. Samme 
kilde skriver også at vannscootere genererer et eget støybilde som er uvanlig i akvatiske 
miljøer. Vista Analyses gjennomgang av litteraturen viser til sammenlignende studier av 
fluktatferd hos ulike fuglearter, der fluktresponsen var størst ved bruk av vannscooter. 
 
For effekter på marine pattedyr viser vi til Vistas Analyses rapport og Stavanger Museums 
høringssvar i anledning høringen rundt vannscooterforskriften (vedlagt).  
 
Samlet belastning 
Noen kommentarer rundt samlet belastning synes nødvendig. Norske sjø- og vannfugler 
utsettes for en lang rekke ulike forstyrrelser. Befolkningsøkning og et mer aktivt friluftsliv vil 
gi mer forstyrrelser dersom målrettede tiltak ikke iverksettes, f.eks. i styrke av et godt 
lovverk. Effektene av forstyrrelser kan være vanskelige å måle siden de påvirker fuglene på 
ulike måter gjennom årets syklus. Forstyrrelser som fører til mislykket hekking, fortrenging 
fra gode områder for næringssøk og energitap kan kumulativt ha en virkning på bestandene. 
Vi mangler kunnskap om den samlede effekten av alle disse. Eksempler på forstyrrende 
elementer i salt- og ferskvann: 
• Oppdrettsanlegg: Påvirkningen skjer gjennom anleggsarbeidet i etableringsfasen og senere 
ved transport til og fra anleggene. 
• Offshore vindkraft: Forstyrrelser ved drift og etablering kommer i tillegg til arealbeslag. 
Graden av unnvikelse og fare for kollisjon varierer mellom fuglearter og plassering. 
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• Båttrafikk: Påvirkningen fra båter er avhengig av antall og type båter i bruk. Økningen i 
antall ribb-båter med stor ferdselsradius og høy fart representerer et relativt nytt fenomen. 
RIB-båter tar turister med ut i den ytre skjærgården. Der dette skjer i myteområder for 
andefugler, kan skremmeeffekten bli stor. 
• Kajakkpadling blir en stadig mer utbredt friluftsaktivitet, og kajakkpadlere kan lett ta seg ut i 
de ytre skjærgårdsområdene, og gå i land på steder som tidligere var lite besøkt (for rast og 
overnatting m.m.). 
Fritidsbåter, som med gode sjøkart og GPS på skjerm nå kan kjøre mellom de ytre holmene, 
der de ikke våget kjøre så lenge de måtte lese sjøkart på papir. 
• Ulike vannsportsaktiviteter: Brettaktiviteter kan forstyrre fugler i noen områder. Særlig 
forstyrrende er kiting, men også seilbrett utgjør forstyrrende element. 
• Vannscootere: Høy fart, også på grunne sjø- og vannarealer, og raske og uforutsigbare 
retningsendringer. 
 
For å fullt ut kunne analysere kumulative virkninger bør man ha et godt tallmateriale over tid, 
og analyser av de ulike forstyrrende elementene både hver for seg og samlet. Summen av 
påvirkninger må føre til at hver ulik faktor gjennomgås med den hensikten at negativ 
påvirkning minimeres, slik Forskrift om bruk av vannscooter o.l. la opp til. NINA-rapport 
1243 Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde tar opp 
endringer i fugler og dyrs arealbruk som følge av forstyrrelser (Follestad mfl. 2016). Gjess, 
ender og skarv oppgir optimale beiteområder på grunn av menneskelig forstyrrelse. Blant 
annet unngår svartanda områder med mye båttrafikk, selv om områdene har meget god 
næringstilgang. Ifølge Follestad mfl. (2016) indikerer dette at hvis antallet optimale områder i 
utgangspunktet er lavt, kan resultatet bli at fuglene avskjæres fra verdifulle områder som følge 
av forstyrrelser, noe som kan være alvorlig for bestandene som benytter disse områdene. 
 
Videre skriver Follestad m.fl. (2016): «Det er gjennom flere litteraturstudier vist at måling av 
direkte lokale responser til menneskelig ferdsel ofte underestimerer de kumulative effektene 
som følge av at dyr som er sensitive for forstyrrelse unngår store områder rundt eksisterende 
infrastruktur eller mye brukte ferdselsårer fordi viltet assosierer inngrepene med periodevis 
trafikk i området. Responsen på, og negative effekter som følge av forstyrrelser kan imidlertid 
variere, avhengig av tilgangen på alternative beiteområder.» NOF mener at tilgjengelig 
litteratur viser at de kumulative effektene av mer vannscooter-trafikk, spesielt nært land, kan 
bli svært negative som følge av at fugler fordrives fra områdene.   
 
Mange fuglearter ved ferskvann og saltvann hekker spredt, selv om noen områder utpeker seg 
som spesielt viktige. Fugleforekomster er således ikke knyttet til noen utvalgte lokaliteter, 
men i hele den sonen tidligere hadde et forbud mot vannscooterkjøring. Store deler av 
bestandene for mange arter, inkludert mange rødlistearter, vil være utenfor verneområder eller 
begrensede forbudssoner opprettet av kommunene selv. Verneområder eller enkeltsoner med 
kjøreforbud ivaretar dermed ikke sårbare og truede fuglers behov for beskyttelse på en 
dekkende måte. Slike arter er bl.a. teist (sårbar, VU), ærfugl (NT), fiskemåke (NT), 
rødnebbterne og makrellterne (sterkt truet, EN). Dette er en hovedbakgrunnen for at generelle 
hensynsoner nært land er en nødvendighet.  
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Viktige fugleområder i Fauske 
 
Aktuelle rødlistede fuglearter som påvirkes eller vil kunne påvirkes av kjøring av vannscooter 
i Fauske er bl.a. bergand (VU), sjøorre (VU), horndykker (VU), ærfugl (NT), havelle (NT), 
svartand (NT) og gulnebblom (NT). Økt ferdsel, ikke minst lystkjøring, vil også kunne føre til 
økt belastning på allerede utsatte arter som makrellterne (EN), hettemåke (VU), fiskemåke 
(NT) og tyvjo (NT) gjennom ferdsel ved og på øyer og holmer med hekkende fugler 
sommerstid. En vannscooter gir god fremkommelighet til slike lokaliteter. 
 
IBA (Important Bird and Biodiversity Area) i Fauske 
BirdLife International har siden 1981 identifisert og kartlagt et nettverk av viktige områder for 
naturmangfold og fugler, og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har hatt ansvaret for dette 
arbeidet i Norge. Områdene går under navnet «Important Bird and Biodiversity Areas» 
(IBAer). 
 
Dette nettverket av områder betraktes som et absolutt og uunnværlig minimum for den 
langsiktige overlevelsen av verdens fuglearter i deres utbredelsesområde, selv om det skjer et 
tap av habitater på generell basis andre steder. I tillegg til de avgjørende, viktige funksjonene 
områdene har for fugler, er betydningen for øvrig naturmangfold uvurderlig her. Den 
biologiske produksjonen er høy, og det er dette som danner grunnlaget for det rike fuglelivet. 
Områdene er utpekt på grunnlag av faglig anerkjente kriterier. Vi har for tiden 80 IBAer i 
fastlands-Norge. 
 
NOF har arbeidet med å ta vare på IBAene høyt oppe på vår agenda. Heldigvis har 
myndighetene også innsett betydningen av disse områdene, og mange er vernet eller delvis 
vernet. Våren 2016 vedtok Stortinget at sikring av IBA-områder skal prioriteres i arbeidet 
med nye verneområder. Bevisstgjøring, kartlegging og overvåking av områders verdi for 
fuglelivet er viktig for bevaring og muligheten for framtidig forvaltning av disse områdene. 
Der områdene ikke er underlagt vern utover plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven, 
er nødvendigheten av kommunal oppmerksomhet og ivaretagelse spesielt stor. 
Vi har tidligere sendt brev til Bodø og Fauske kommune med informasjon om at 
Skjerstadfjorden IBA har areal i de representative kommunene (vår ref.: 2016-470/320.5).  
 
Vi ber kommunen se til at naturverdiene i disse internasjonalt viktige fugleområdene ikke 
forringes. Det bør tas spesielle hensyn her.  
 
• Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA 
Saltstraumen har lenge vært utpekt som et IBA, og i 2013 vedtok norske myndigheter å 
opprette et marint verneområde her. I Saltstraumen er den biologiske produksjonen stor. 
Verdens sterkeste tidevannsstrøm gir et nærings—og oksygenrikt miljø. 400 millioner 
kubikkmeter vann føres gjennom det trange sundet i opptil 35 km/t. Under havoverflaten 
finnes koraller, skjell, svamper og sjøanemoner - og fisk i mengder. Fugler setter pris på alt 
dette, og Saltstraumen er et matfat for arter som alkekonge, havelle, ærfugl og havørn. Det 
hekker også mange sjøfugler på øyer og holmer i området, inkludert ulike typer måker, 
rødnebbterne, ærfugl og siland. 
 
Saltstraumen er en del av et IBA som også omfatter de rike fjordområdene mot øst. Store 
antall lommer, dykkere og dykkender kan sees her, og Klungsetvika (Fauske) og Mjønesbukta 
(Bodø) utmerker seg som særdeles viktig for fugler året rundt. Fuglene samles her før hekking 
i innland og fjellheim om våren. De feiter seg opp og gjør seg klar for en krevende 
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hekkesesong mens de venter på at snø og is skal slippe taket ved våtmark og vann. Om 
sommeren samles ender i tusentall for å skifte fjær (myte). Deler av Skjerstadfjorden er også 
overvintringsområde av stor betydning. I Klungsetvika og Mjønesbukta tørrlegges relativt 
store arealer med fjæreområder ved lavvann, og et mindre areal med våtmark og strandeng 
finnes også på disse lokalitetene. 
 
De mest betydningsfulle områdene med fugler er knyttet til arealene innlemmet i 
Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA. Havområder ved Mjønes, Røvika og Klungset er med. 
Avgrensingene vises på kart under. De fleste av artene som sees i stort antall er dykkende 
arter, som lever av fisk, bløtdyr og andre matressurser de finner ved å dykke i de grunne 
fjordarmene eller knyttet til andre grunnere havområder. Dersom vi skal ta vare på disse 
globalt viktige naturverdiene må ikke utslipp og annet fra akvakultur forringe matressurser 
fuglene nyttiggjør seg av. Områdene har stor betydning både for næringssøk og som 
myteområder. I myteperioden på sommeren mister andefugl og enkelte andre fuglegrupper 
flyveevnen, helt eller delvis. De blir da ekstra sårbare for forstyrrelser fra båttrafikk o.l., og 
fuglene kan da lett fortrenges til suboptimale områder, med dårligere kondisjon og økt 
dødelighet som resultat. 
 
IBAet huser tidvis bemerkelsesverdige høye antall av nasjonalt og globalt rødlistede arter med 
et stort forvaltningsansvar. Sjøorre (VU nasjonalt og globalt), havelle (NT nasjonalt og VU 
globalt), horndykker (VU nasjonalt og globalt), svartand (NT nasjonalt), ærfugl (NT nasjonalt 
og globalt) og gulnebblom (NT nasjonalt og globalt) er blant disse. 
 
Noen maksimumsantall: 

Art Årstid/Status År Pop min Pop maks Nøyaktighet Kriterier 
Havelle Vinter 2010-2014 120 200 Middels A1 
Sjøorre Vinter 2004-2013 500 1200 Middels A1, B2 
Horndykker Vinter 2004-2013 80 120 Middels B1i, B2 

 
 

 
Kart over Skjerstadfjorden IBA, der to av tre polygoner er i Bodø kommune. 
 
 



BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 

 

Dere kan lese mer om IBAet og grensene for IBAet her: 
Faktaark hos Birdlife International 
NOF-rapport 5-2015: Important Bird and Biodiversity Areas (IBAer) i Norge 
 
Sjøarealene ved Klungsetvika og Røvika vil ikke bli ivaretatt av et generelt forbud mot 
vannscooter 400 meter fra land. Bukta er cirka 3000 meter på det bredeste. Store mengder 
fugl ligger ofte midtfjords. Det er særdeles viktig at det blir et totalforbud mot 
vannscooterkjøring i området øst for Juvika/Vollen.   
 
• Stokland og Stemland 
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00097659 
Området Laukåsstraumen ved bygda Straumsnes, gjennom Kaldnesøyra til og med 
Skjåbergodden i vest, inkludert øyene Skarven, Bortiskjæret, Storskjæret og Gammel-reiten er 
et særegen og svært fuglerikt område. Utvalget av ulike våtmarksfugler er stort gjennom hele 
året, da det vinterstid ligger opptil flere titalls silender, kvinender og sjøorre (VU) ved 
lokalitetene her, ofte sammen med overvintrende sangsvaner. Variasjonen mellom de 
beskyttede indre deler med ferskvann, brakkvann og ut til mer eksponerte areal ut mot 
Skjerstadfjorden danner en dynamikk og artsmangfold man sjelden ser. På trekk og 
næringssøk ses rødlistearter som svarthalespove (EN), brushane (EN) knekkand (EN), 
stjertand (VU), skjeand (VU), bergand (VU), horndykker (VU) snadderand (NT) og 
gulnebblom (NT). Hekkebestanden av vipe (EN) og storspove (VU) er på hele 5-10 
par, tettheten av hekkende rødstilk er også god.   
 
Området vil bli ivaretatt av en generell hensynssone.  
 
• Moen, Nervatnet 
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00097733 
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00101501 
og en lokalitet til som vi ser på kartet men ikke greier å finne noe faktaark på. I overgangen 
mellom vann og landbruksareal i øst finnes det betydelige restareal med strandeng og annen 
vegetasjon. Også i nord (mot overvei) finnes interessante sumpområder, delvis skogkledd. 
Området er spesielt viktig om våren, når ender og våtmarksfugl er på vei opp til 
hekkeplassene i fjellet. Brunnakke, krikkand og stokkand opptrer i størst antall, men også 
småflokker med toppand og laksand. Sjøorre (VU, 35 ind. 3. juni 2013), snadderand (NT, 1 
par 1. mai 2014) og bergand (VU, par 29. april 2017 og 2. mai 2015) er blant registeringene. 
Vipe (EN) hekker, men sparsommelig. Flere par med storspove (EN) finnes også her. 
Området må kategoriseres som middels truet fra inngrep. Cirka rundt 2008 ble det anlagt 
parkeringsplass på nordsiden av hovedvei innerst ved lokaliteten, og et fint fuktareal gikk tapt. 
Området ligger nær bebyggelse ved Moen. 
 
Det bør ikke være tillatt å drive vannscooterkjøring i Nervatnet.

Litteratur: 
Burger, J. 1998. Attitudes about recreation, environmental problems, and estuarine 
health along the New Jersey shore, USA. Environmental Management 22: 869–76. 
Burger, J. 2003. Personal watercraft and boats: coastal conflicts with common terns. Lake and 
Reservoir Management 19: 26–34. 
Follestad, A., Gjershaug, J.O. & Stokke, B.G. 2016. Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i 
Jærstrendene landskapsvernområde. NINA Rapport 1243. 112 s. 
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Tilbakemelding - melding om oppstart av forskrift om bruk av motorfartøy i 
sjø – Fauske kommune - Nordland fylke 
 
Kystverket Nordland viser til høring datert 28.12.2018 vedrørende ovennevnte. Fauske 
kommune ønsker å regulere fart og bruk av kommunens sjøområde. 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensningen. Kystverket Nordland har som statlig fagmyndighet ansvar for å ivareta 
nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanlegging når det gjelder blant annet 
sikkerhet og fremkommelighet til sjøs, havner, beredskap, NTP og utbyggingsprosjekter 
finansiert av Kystverket.  
Vi vil i det videre gjøre kort rede for kommunens adgang for å regulere bruken av deres 
sjøområde etter havne- og farvannsloven.  
Havne- og farvannsloven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. Kommuner kan fastsette lokalt tilpassede 
forskrifter om henholdsvis fartsbegrensninger og om orden i og bruk av farvann i 
kommunens sjøområde i medhold av havne- og farvannsloven. 
En lokal fartsforskrift vil gjelde for alle typer fartøy, med de unntak som er uttømmende 
angitt i den sentrale fartsforskriften § 6. Kommunen kan altså ikke vedta at lokale 
fartsbegrensninger kun skal gjelde for vannscootere, men på den annen side vil en lokal 
fartsbegrensning også omfatte vannscootere. Alle lokale fartsforskrifter skal vurderes og 
godkjennes av Kystverkets hovedkontor, før forskriften kan tre i kraft.  
Kommunen kan også fastsette lokale forskrifter om orden i og bruk av farvann jf. havne- og 
farvannsloven. En slik regulering skal gjøres «for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, 
forsvarlig forvalting av farvannet, miljø eller friluftsliv.» Havne- og farvannsloven krever at 
ett eller flere av disse hensynene gjør reguleringen påkrevd. Disse hensynene må veies 
opp mot hensynet til dem som reguleringen retter seg mot eller særlig berører, eksempelvis 
vannscootereiere. Vi gjør oppmerksom på at kommunen må benytte en bestemt 
forskriftsmal for lokale ordensforskrifter. Denne ligger på lovdata.  
Vi har ingen ytterlige merknader til oppstarten av arbeidet med reguleringen av Fauske 
kommunes sjøområde.  
  

Nordland
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Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 
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Att. Renee Normann 
 

  
 

Innspill til oppstartsmelding - lokale reguleringer av fart og bruk av 
kommunenes sjøområder, elver og innsjøer - Fauske kommune 

Fylkesmannen viser til kommunens melding datert 28. desember 2018 om oppstart av arbeid med 
forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag i Fauske kommune. 
 
Det er i meldingen sagt at «hovedmålet for planarbeidet er å legge frem lokale reguleringer av fart og 
bruk av kommunens sjøområder, samt elver og innsjøer. Arbeidet med forskriften skal innebære en 
helhetlig vurdering av den eksisterende situasjonen i lys av motorferdselloven, plan- og bygningsloven og 
havne- og farvannsloven, samt sjøveisreglene og lokal og regional kunnskap på ulike interesser relatert til 
emnet». 
 
Kommunen har med dette gått bredt ut når det gjelder regelverk som det vurderes å benytte og 
hvilke områder i kommunen som er aktuelle å gi bestemmelser for. Mulige ulemper som følge av 
bruk av fartøyer i sjø, elver og innsjøer vil variere mellom ulike områder og avhengig av hvilke 
interesser som foreligger og hvilke typer ferdsel det er snakk om. Fylkesmannen støtter derfor 
kommunens brede tilnærming, hvor det skal gjøres helhetlige vurderinger i lys av relevant lovverk og 
kunnskap.  
 
Vi vil i det følgende veilede om regelverket og de muligheter kommunen etter vår vurdering har. Vi 
vil også komme med innspill på hvilke interesser som bør vurderes hensyntatt og om 
kunnskapsgrunnlag som kan være relevant for kommunens arbeid.  
 
Samferdselsdepartementet har i brev av 6. juni 2017 kommet med veiledning til kommunene når 
det gjelder regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere, hvor 
de ulike relevante lovverkene er omtalt. Vi anbefaler at kommunen støtter seg på denne i sitt arbeid.  
 
Vi finner innledningsvis grunn til å påpeke at vi ikke kan se at det kan fastsettes en felles forskrift 
med hjemmel i de ulike regelverkene. Avhengig av hvilke reguleringer kommunen ønsker å gi, må 
det fastsettes én forskrift med hjemmel i motorferdselloven og én eller to forskrifter med hjemmel i 
havne- og farvannsloven. Ordensforskrift etter havne- og farvannsloven forutsetter at en benytter en 
forskriftsmal, og det vil ikke være mulig å kombinere denne med forskrifter etter annet regelverk. 
Når det gjelder plan- og bygningsloven, vil regulering av bruk av motorfartøy måtte gjøres i en 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veiledning-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf


  Side: 2/4 

arealplan, og ikke gjennom forskrift. Vi viser ellers til veiledning på miljøkommune.no om å fastsette 
lokal forskrift. 

 
Motorferdselloven 
Det følger av motorferdselloven § 4 tredje ledd at ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som 
er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer 
dersom disse inngår som del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel 
som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt. Dette gjøres ved forskrift. 
 
I Fauske kommune vil vurderinger av eventuelle begrensninger i ferdsel med motorfartøy være 
relevant i Valnesfjordvatnet, Øvervatnet og Nervatnet. Disse vannene inngår som del av respektive 
vassdrag i henhold til vannressurslovens definisjon, jf. lovens § 2. Både vannenes størrelse og at de 
er farbare fra sjøen medfører at det er tillatt å ferdes med motorfartøy i disse områdene. 
 
Det framgår av Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 8.1.2 at kommunen kan bestemme at 
motorferdsel ikke skal være tillatt, begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø, eller 
bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til 
bestemte formål, til bestemt tid m.v. Det kan for eksempel settes forbud mot bruk av vannscootere.  
 
Motorferdselloven § 4 tredje ledd har ikke vilkår for når kommunene kan fastsette forskrift om bruk 
av vannscootere i vassdrag. Kommunene bør likevel se hen til motorferdsellovens 
formålsbestemmelse når det vurderes innskrenkninger i motorferdselen: «Formålet med denne lov 
er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte 
på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.» 
 
I tilfeller hvor man ved bruk av motorferdselloven ønsker å innføre ferdselsrestriksjoner på 
elvestrekninger som er farbare fra sjøen, må avgrensningen mellom vassdraget og salt sjø fastsettes.  
 
For mer informasjon viser vi til Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 8.1.2 og til 
Samferdselsdepartementets veiledning hvor det også er lagt ved eksempel på kommunal forskrift 
om begrensning i bruk av vannscooter i vann og vassdrag.  
 

Havne- og farvannsloven 
Gjennom havne- og farvannsloven kan kommunene fastsette lokale fartsforskrifter og lokale 
ordensforskrifter: 

 lokale fartsforskrifter om fartsbegrensninger, som vil gjelde for alle fartøytyper (men med 
unntak for visse fartøy under utrykning) innenfor kommunens eget sjøområde.  

 lokale ordensforskrifter kan regulere bruk av ulike fritidsfartøy særskilt dersom det er 
påkrevd for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller 
friluftsliv. Det er stilt konkrete krav til de vurderingene som kommunen må gjøre i 
forbindelse med utferdigelse av en slik lokal ordensforskrift.  

 
Dersom kommunen vurderer å innføre regulereringer gjennom havne- og farvannsloven anbefaler 
vi å ha en nær dialog med Kystverket i det videre arbeidet. I tillegg til Samferdselsdepartementets 
veileder viser vi også til Kystverkets veiledning om kommuners adgang til å regulere bruk av 
vannscooter gjennom lokale forskrifter i medhold av havne- og farvannsloven. 
 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Saksbehandling/Fastsette-lokal-forskrift/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Saksbehandling/Fastsette-lokal-forskrift/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veiledning-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veiledning-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veiledning-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf
https://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/kommuners-adgang-til-a-regulere-bruk-av-vannscooter-gjennom-lokale-forskrifter-i-medhold-av-havne--og-farvannsloven/
https://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/kommuners-adgang-til-a-regulere-bruk-av-vannscooter-gjennom-lokale-forskrifter-i-medhold-av-havne--og-farvannsloven/
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Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er den sentrale loven i kommunenes arbeid med arealdisponering innenfor 
sitt sjøområde. Loven gir kommunen som planmyndighet en relativt vid adgang til å regulere bruk av 
fritidsfartøy, av hensyn til arealdisponering og hvor ulike brukergrupper, hensynet til miljø og øvrige 
interesser kan vektlegges. Bruk av plan- og bygningsloven til reguleringer i kommunens sjøområder 
vil etter vår vurdering sikre helhetlige vurderinger og god medvirkning gjennom krav til høringer og 
offentlig ettersyn.   
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 6 at kommunen til kommuneplanens arealdel kan gi 
bestemmelser om «ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen».  Det er i forarbeidene 
til plan- og bygningsloven (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 224-225) sagt følgende om § 11-11 nr. 6:  

«Etter nr. 6 har kommunen adgang til å regulere ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og 
på sjøen. Det er en forutsetning at slik regulering ikke skal brukes til å svekke den frie ferdselsrett på land 
og i vassdrag som allmennheten har etter friluftsloven. Ferdselsregulering og begrensinger kan bare 
begrunnes der det gjør seg gjeldende særlige vernehensyn, og der disse har større tyngde enn utøvelsen av 
den frie ferdselsretten i et avgrenset område. Ett eksempel kan være en tidsbegrenset innskrenkning av 
ferdsel i viktige hekkeområder for fugl eller i viktige kalvingsområder for rein. I sjøområder og i 
strandsonen skal eventuell ferdselsregulering vurderes ut fra hensyn til friluftsliv, vern eller 
næringsutøvelse, og den alminnelige ferdsels – og oppholdsrett etter friluftsloven skal ikke undergraves.  

Videre kan det i sjøområder være behov for ferdselsregulering av motoriserte fartøy og 
innretninger, f.eks. av vannscooterkjøring mer generelt og av ferdsel med fartøy i nærheten av 
badeplasser, naturområder, farleder, sjømerker mv. Der et område er lagt ut til akvakultur gjelder § 15a i 
forskrift om drift av akvakulturanlegg, som i dag fastsetter at det er forbudt å drive fiske nærmere en 
produksjonsenhet enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter». 
 
For ytterligere veiledning om reguleringer i kommunens sjøområder viser vi til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-6/18 om lover og retningslinjer for planlegging og 
ressursutnytting i kystnære sjøområder. 
 

Relevante interesser og kunnskapsgrunnlag  
Fylkesmannen viser til naturmangfoldlovens § 7 om at miljørettsprinsippene i §§ 8 til 12 skal legges 
til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven § 8 pålegger 
myndighetene å ha kunnskap om både naturmangfold og effekten av planlagte tiltak som påvirker 
naturmangfoldet.  
 
Bruk av motorfartøyer, og da særlig hurtiggående fartøyer kan ha negativ påvirkning på både 
akvatiske dyr, sjøfugler, vadere og andefugl.  Vi viser til NINA Rapport 1182 Effekter av ferdsel og 
friluftsliv på natur og Vista Analyses rapport 2014/49 Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter, 
hvor dette er omtalt nærmere. Vi anbefaler kommunen å bruke Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabankens artskart i den videre prosessen, for å vurdere mulige områder hvor det kan være 
riktig å begrense bruk av motorfartøyer av hensyn til naturverdier. 
 
Generelt er fjæra og landnære områder ofte viktige for fugl, særlig bløtbunnsområder og andre 
grunntvannsområder. Økt motorisert ferdsel med fartøyer i stor fart vil i slike områder kunne virke 
negativt på både fugl og akvatiske dyr. Fartsbegrensninger langs land i slike områder vil redusere 
ulempene. I Fauske vil vi primært trekke fram Klungsetvika og sjøområdene utenfor Stokland og 
Stemland som er viktige for en rekke fuglearter. 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6605c8f46257444a8819747af566cff1/rundskriv_planlegging_ressursutnytting_sjo.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6605c8f46257444a8819747af566cff1/rundskriv_planlegging_ressursutnytting_sjo.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6605c8f46257444a8819747af566cff1/rundskriv_planlegging_ressursutnytting_sjo.pdf
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Videre anbefaler vi at kommunens kartlegging av friluftsområder brukes i vurderingene av hvordan 
friluftsliv bør hensyntas. I nærheten til attraktive badeområder vil særlig hurtiggående fartøyer 
kunne være forstyrrende for friluftsliv. Vi vil særlig vise til Nordvika som er registrert som et svært 
viktig friluftsområde med stor bruksfrekvens, samt badeplasser ved Lund og evt andre lokalt viktige 
badeplasser med stor bruksfrekvens.  
 
Vassdrag  
Dersom kommunen vurderer at det bør innføres begrensninger i bruk av motorfartøyer i 
Valnesfjordvatnet, Øvervatnet og Nervatnet, mener vi at dette best kan gjøres gjennom forskrift i 
medhold av motorferdselloven. Kommunen må i så fall i forskrifta fastsette grense mellom 
vassdraget og salt sjø. Vi viser i den sammenheng til vannressursloven § 2 tredje ledd hvor det 
framgår at mot sjøen gjelder loven så langt: 

«a) vassdraget ved midlere vannføring ligger over havets nivå ved alminnelig lavvannstand; eller 
b) bunnen er preget av tilløp av ferskvann.» 

 
Straumen mellom Valnesfjordvatnet og Skaftbergan-Storøyra er registrert som et vært viktig 
friluftsområde med stor bruksfrekvens, primært knyttet til fritidsfiske. Nervatnet er registrert som et 
viktig nærturterreng. Både Valnesfjordvatnet med straumen nedstrøms og Nervatnet er viktige 
fuglebiotoper med flere registreringer av rødlistede arter. Vi mener at det også er riktig å vektlegge 
hensyn til bebyggelse på land og bruk av områder omkring vassdragene, da særlig motorfartøyer i 
stor fart og med store motorer kan genere støy som vil være sjenerende.    
 
Vi anbefaler at det i en eventuell forskrift om bruk av motorfartøyer i vassdrag fastsettes 
begrensninger i tillatt motorstørrelse, slik at hurtiggående motorfartøyer ikke blir tillatt å bruke. 
Kommunen kan også vurdere å fastsette særskilte begrensninger i tillatt hastighet nært land for å 
ivareta hensyn til friluftsliv og fugl.  
 
Se eksempel på kommunal forskrift i Samferdselsdepartementets veiledning. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Øyvind Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veiledning-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf


Fra: Tangvald Hanna <hata@fredrikstad.kommune.no>
Sendt: torsdag 24. januar 2019 15:16
Til: Renee Normann
Emne: Vannskuterbestemmelser -erfaringer fra sør
Vedlegg: vannscooter - Fylkesmannens behandling av lovlighetsklage.pdf

Hei!
Ser at Fauske kommune har igangsatt arbeid med ‘forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i
vann og vassdrag’ På hjemmesiden deres står det at dere vil lage vannskuterforskrift, og at målet
er å legge frem lokale reguleringer av fart og bruk av kommunen sjøområder, samt elver og
innsjøer. Undertegnede har ikke kjempegod innsikt i motorferdselloven, men mener at det ikke er
anledning til å gi forbud for vannskutere langs kysten/sjøområder med den hjemmelen, da må
dere vel veien om ordensforskrift isteden? Eventuelt kan dere lage egne bestemmelser i
arealplanen, men det forutsetter egne hensynssoner mener jeg.

Mange kommuner igangsatte arbeidet med lokal ordensforskrift etter havne- og farvannsloven
etter at den sentrale vannskuterforskriften ble opphevet. Arbeidet har vært utfordrende, og i vårt
arbeidet med lokal forskrift har vi fått noe sprikende råd og veiledning fra blant annet kystverket.
Kystverket var ikke enig med segselv, men vi fikk etter mye purring endelig avklaring fra
Kystverket på hva de egentlig mente, men måtte veien om hovedkontoret før det ble avklart.

Etter det vi kjenner til er det kun Fredrikstad og Hvaler som har en gyldig ordensforskrift med
vannskuterbestemmelser i dag, mange kommuner har prøvd men de har ikke forholdt seg til
malen, blandet inn fart i ordensforskriften, og heller ikke forstått at en ordensforskrift ikke vil ha
virkningsområde i farled.
Forskiften vår ble klaget inn til Fylkesmannen av både vannskuterforbundet og representanter fra
Bystyret, endelig vedtak fra Fylkesmannen kom denne måneden. Legger ved vurderinger fra
Fylkesmannen, den kan være interessant for dere å se på i det videre arbeidet med
vannskuterbestemmelser.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden vår, der ligger link til forskriften vår, kartet som følger
forskriften og enbrosjyre om hva den nye forskriften vil ha å si for vannskuterkjørerne.
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/Friluftsliv/vannskuter/

Lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen

Hanna Tangvald

Miljø-og landbrukssjef
Miljø-og byutviklingsetaten
Fredrikstad kommune
Mob: +4797067811
Tel: +4769361411
E-post: hata@fredrikstad.kommune.no

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gmfnv-0008eC-4Q&i=57e1b682&c=z1gdvdfajP6SvEqlJFGRiBZs5cfvDensNwDWBWFgEbtwir0W2pUybh5GZ2Elmxq-CE_qqMhGfwnIlIfMy5dN33ME9R-uxdRkBI2VNcFA8aMxZcTlmQRCbzAm_NnaEwbsrNKNOThXQ95_DhRyDvCv3qWlSmSTrhDXifVQYdacd-q4ltccQFIgZ5xFOr5CruVafNhxY_rpXvp0ynPWFonlJcEIl8hmO_UqwJ3vLH0gtaNCVtUaq6r_IFadpNJKXnRWyIEcy3lnku715G0uShRV9Jm3LhfTqT_f9ylQVe9EB7v_lJBX6Lrvik_o6TVhBAoB
mailto:%20hata@fredrikstad.kommune.no
file:///C:/Users/renee.normann/AppData/Roaming/Acos AS/WebSak Fokus/renee.normann/fksaksql/websak_fauske/Temp/t_201901241531389021/www.fredrikstad.kommune.no
file:///C:/Users/renee.normann/AppData/Roaming/Acos AS/WebSak Fokus/renee.normann/fksaksql/websak_fauske/Temp/t_201901241531389021/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
file:///C:/Users/renee.normann/AppData/Roaming/Acos AS/WebSak Fokus/renee.normann/fksaksql/websak_fauske/Temp/t_201901241531389021/www.fredrikstad.kommune.no/tsr
file:///C:/Users/renee.normann/AppData/Roaming/Acos AS/WebSak Fokus/renee.normann/fksaksql/websak_fauske/Temp/t_201901241531389021/www.twitter.com/fredrikstadkomm


Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. offentlig 
journalføring i kommunens sak-arkivsystem. 
 
Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, vennligst gi oss 
beskjed omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
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 JournalpostID: 20/1797     
 Arkiv sakID.: 19/208 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Forslag til detaljregulering for Sjåheia 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Det fremsettes følgende forslag til ny veinavn innenfor planområdet, jf. Stadnamnloven  
§ 5: 

· Vårlyngveien 
· Teiebærveien 
· Blokkebærveien 
· Jordbærveien 
· Ripsbærveien 
· Rypebærveien 
· Berglyngveien 

 

 
Vedlegg: 
10.02.2020 Planbeskrivelse Sjåheia 1433350 

10.02.2020 Planbestemmelser 1433351 

11.02.2020 Detaljregulering Sjåheia 1433361 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia planid 1980001; herunder 
Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002 og Greplyngveien med planid 
2007007. I tillegg er del av etablert lysløype inkludert i utvidelse av reguleringsplanen for Sjåheia samt 
ekstra adkomst til Rognveien. Planområdet som er på 654185,4 m2 ligger i øvre del av Hauan/Sjåheia, 
ca. 2-3 km fra Fauske sentrum, som er det største boligområdet i Fauske kommune.  
Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Fauske kommune. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig og leiligheter, lekeplass, friområde, 
tursti/skiløype, barnehage, forretning, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg og gang- sykkelveg. 
Arealformålene vil hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer. Kommuneplanens arealdel er 
retningsgivende for utnyttelse av planområdet. 
Et sentralt mål i planarbeidet er å tilrettelegge for god folkehelse, godt miljø og tilgang til allerede 
etablerte turløyper for eksisterende innbyggere og nye tilflyttere.  
 
Deler av planområdet består av i dag av etablerte boligfelt, barnehage, løyper/stier, friluftsområde og 
teknisk infrastruktur. Øvre del av området er ubebygd og består delvis av åpne arealer og noe skog. 



Omkringliggende områder er en kombinasjon av bebygde og ubebygde areal samt friluftsområde. 
 
Planen hensyntar områder som er av interesse for barn og unge slik det er i dag. Det legges opp til lett 
tilgjengelige friluftsområder, uteoppholdsareal og felles lekeplasser. Det er i reguleringsarbeide fokusert 
på sikre koblinger for myke trafikanter. 
 
Det er ikke spesielle registreringer av dyreliv eller naturtyper i det aktuelle området eller i umiddelbar 
nærhet. Tiltakets art og dets forholdsmessige inngrep i naturmangfoldet, medfører at det kun er foretatt 
søk i Naturtypebasen og Artsdatabanken. Det er ikke registrert hverken rødlistet eller truede arter i 
planområdet eller i umiddelbar nærhet av planområdet. 
 
Skolekapasitet 

· Finneid skole (1 – 4) ca. 1,5 km – avstand senter av planområdet 
· Vestmyra skole (1 – 10) ca. 3 km – avstand senter av planområdet 
· Fauske videregående skole ca. 3 km – avstand senter av planområdet 

Barnehagedekning 
· Lyngheia barnehage – privat. Innenfor planområdet (BBH1). 
· Avsatt areal på 9,4 daa for etablering av fremtidig kommunal barnehage (BBH2). 

 
Tiltaket innebærer en oppdatering av eksisterende planer. Formålene er i tråd med rammene i gjeldene 
reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel og planarbeidet vurderes ikke å falle inn under § 6, 
herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, herunder vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger.  
Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 
 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 

· Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
· Kombinert formål Bolig/forretning (BKB) 
· Offentlig og privat barnehage (BBH) 
· Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
· Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
· Energianlegg (BE) 
· Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
· Vannforsyningsanlegg (BVF) 
· Uteoppholdsareal (BUT) 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

· Kjøreveg (SKV) 
· Veg (SV): Adkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. 
· Offentlig parkering (o_SPA) 
· Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
· Gang- og sykkelveg (SGS) 
· Fortau (SF) 

 
Grønnstruktur (§ 12-5 Nr. 3) 

· Turveg (GT) 



· Park (GP) 
· Friområde (GF) 
· Overvannstiltak (GOV) 
· Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
· Kombinert uteoppholdsareal og fordrøyning (GAA2) 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

· Friluftsformål 

 
Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 nr. 6) 

· Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 

 
Planprosessen fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. barnas representant, folkehelserådgiver, 
landbruksansvarlig og enhet for vei-, vann og avløp. 
Disse har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Det er lagt inn sækrav 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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1 Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 

Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia planid. 1980001; 
herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002 og 
Greplyngveien med planid 2007007. I tillegg er del av etablert lysløype inkludert i utvidelse av 
reguleringsplanen for Sjåheia. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring bolig og leiligheter, lekeplass, friområde, 
tursti, barnehage, forretning, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg og gang- sykkelveg. 
Arealformålene vil hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer. Kommuneplanens arealdel 
er retningsgivende for utnyttelse av planområdet. 

Et sentralt mål i planarbeidet er å tilrettelegge for god folkehelse, godt miljø og tilgang til allerede 
etablerte turløyper for eksisterende innbyggere og nye tilflyttere.  

1.2 Eierforhold 
Nytt boligområde omfatter gnr. 102/320, tilhørende Fauske kommune.  

1.3  Tidligere vedtak i saken 
Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 

1.4 Krav om konsekvensutredning  
Tiltaket innebærer en oppdatering av eksisterende planer. Formålene er i tråd med rammene i 
gjeldene reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel og planarbeidet vurderes ikke å falle inn under 
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§ 6, herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, herunder vedlegg II i forskrift om 
konsekvensutredninger.  Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Salteposten den 26.01.19 
og på kommunens hjemmeside den 18.01.19. Brev til offentlige myndigheter ble sendt 25.01.19.  
De formelle kravene til medvirkning fremgår av PBL § 5-1. Det ankom ingen innspill innen fristen som 
ble gitt. 

3 Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Overordnede planer 
 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 22.03.2018)  
I gjeldende kommuneplan er planområdet angitt som område hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatt 
skal gjelde. 

Følgende overordnede planer legges til grunn for planarbeidet:  

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-203 
 Fylkesplan for Nordland  
 Kommuneplanens arealdel for sentrum 
 Kommuneplanens samfunnsdel  

 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet:  
- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv  

- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen  

- By- og tettstedsutvikling  
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport)  
- Universell utforming og tilgjengelighet  
- Alternative energikilder  
- Hensynet til barn og unge  
- Stedets karakter/estetikk  
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner  
- Transport / trafikksikkerhet og parkering  
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet er i eksisterende planer regulert til bolig, barnehage, skole, lekeareal, forretning/kontor, 
fornminne, trafo, samt tilhørende veg, gangvei, skiløype og park. 
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Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rød linje.  

 

3.3 Tilgrensende planer 
 
Planen grenser mot detaljregulering av Finneidlia2 med planid. 2004007. 

3.4 Temaplaner  

 
Det foreligger ingen temaplaner som har relevans til dette planarbeidet. 

3.5 Statlige 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 (2016)  
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)  
 Naturmangfoldloven (2019)  
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)  
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)  

4 Beskrivelse av planforslaget, eksisterende forhold 
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4.1 Beliggenhet  

 
Planområdet som er på ca. 654 daa ligger i øvre del av Hauan/Sjåheia, ca. 2 km fra Fauske sentrum, 

som er det største boligområdet i Fauske kommune.  

 

Figur 2: Planområdets beliggenhet markert med blå farge. Kartgrunnlag: kommunekart.com. 

 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 
Planområdet består av i dag av etablerte boligfelt, barnehage, løyper/stier, friluftsområde og teknisk 
infrastruktur. Deler av området er ubebygd og består delvis av åpne arealer og noe skog. 

Omkringliggende områder er en kombinasjon av bebygde og ubebygde areal samt friluftsområde.  

4.3 Stedets karakter 
 

Området er forholdsvis tettbygd, hovedsakelig bestående av eneboliger fra 1975 og opp til dagens 
dato. Det er også innslag av leiligheter og flermannsboliger. Bebyggelsen har hovedsakelig 
tradisjonelt preg med saltak. Det er lett tilgang til friluftsområder. 

4.4 Landskap 
 

Nedre del av planområdet har en svak stigning mot nord. Arealet er forholdsvis flatt med brattere 
terreng mot nord. 
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Planområdet har generelt meget gode solforhold. 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. 

4.6 Naturverdier 

 
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde og det er ikke spesielle registreringer av dyreliv eller 
naturtyper i det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Tiltakets art og dets forholdsmessige 
inngrep i naturmangfoldet, medfører at det kun er foretatt søk i Naturtypebasen og Artsdatabanken. 
Det er ikke registrert hverken rødlistet eller truede arter i planområdet eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet. 

 

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
 
Det er friluftsområder i nordvestlige og vestlige del av planområdet. Lett tilgjengelig ski/turløype, samt 
at det er avsatt parkområder, lek- og uteoppholdsareal. 

4.8 Landbruk 

 
Området har lav interesse som landbruksområde slik det fremkommer. Tilstøtende områder kan ha 
verdi i forhold til skogsdrift. 

4.9 Trafikkforhold 
 

• Kjøreatkomst  

Det nye boligfeltet vil få atkomst fra Rognveien. Rognveien er en kommunal vei med bredde på ca. 6 
m og fartsgrense på 50 km/t (ikke forkjørsvei).  
 
• Vegsystem 

Eksisterende og framtidig bebyggelse: kommunale veier med fartsgrense 30 km/t. 

• Trafikkmengde 

Det finnes ingen oversikt over trafikkmengden langs Rognveien. Det estimeres en ÅDT på mellom 
1000 – 1500. 

• Ulykkessituasjon 

Det er registrert en ulykke innenfor planområdet og en i umiddelbar nærheten av planområdet, begge 
langs Rognveien. 

Den ene ulykken innenfor planområdet markert med blå sirkel omhandler MC ulykke - avsvinging til 
venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 16.05.2008. 
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Den andre ulykken like utenfor planområdet i sør markert med hvit sirkel omhandler sykkelulykke - 
avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 
22.09.2003. 

 

Figur 3: Trafikkulykker, jf. hvit og blå sirkel. Kartet viser hendelser lengst sør i planområdet. Planavgrensningen er illustrert. 
Kartgrunnlag: vegvesen.no/vegkart. 

  

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er etablert fortau/gang- og sykkelvei langs hele Rognveien fram til Finneid skole. 

Gjennom barnetråkkregistreringer i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det for 
Hauan/Sjåheia boligområde etablert en tilpasset tilknytning mot Vestmyra skole (for elver fra 5. klasse  
- 10. klasse) 

 

• Kollektivtilbud 

Det er eksisterende bussholdeplasser langs Rognveien samt det er regulert inn en busslomme i det 
nye boligområdet langs Vårlyngveien. Skolebussen og Sentrumsbussen har sin rute gjennom 
planområdet langs Rognveien. Skolebussen har også en avstikker gjennom Granveien (nedre del av 
planområdet). 

4.10 Barns interesser 
Planen tar hensyn til områder som er av interesse for barn og unge slik det er i dag. Det legges opp til 
lett tilgjengelige friluftsområder, uteoppholdsareal og lekeplasser. Det etterstrebes sikre koblinger for 
myke trafikanter. 

4.11 Sosial infrastruktur 

 
Skolekapasitet 

 Finneid skole (1 – 4) ca. 1,5 km – avstand senter av planområdet 
 Vestmyra skole (1 – 10) ca. 3 km – avstand senter av planområdet 
 Fauske videregående skole ca. 3 km – avstand senter av planområdet 
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Barnehagedekning 

 Lyngheia barnehage – privat. Innenfor planområdet (BBH1). 
 Avsatt areal på 9,4 daa for etablering av fremtidig kommunal barnehage (BBH2). 

Annet 

Fauske sentrum med butikker og rådhus ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet. 

Fauske Handelspark (butikker/kafe/frisør) ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet.  

 

4.12 Universell tilgjengelighet 

 
Selve utbyggingsområdet er i forholdsvis flatt terreng og vil i liten grad by på utfordringer i forhold til 
tilgjengelighet for alle. Øvre del har noe mer stigning der tilretteleggelse vil være begrenset. 

4.13 Teknisk infrastruktur 

 
Kommunalt vann og avløpsledninger bygges ut til hver tomt. 

Renovasjon gjennom Iris Salten. 
El-kraft utbygges/påkobles hos Indre Salten energi. 
Bredbånd/fiber kan tilkobles/utvides i området gjennom Indre Salten energi. 
 

4.14 Grunnforhold 
 

 Eksisterende bebyggelse: 
Varierende løsmasser: tykk morene, tykk havavsetning, torv og myr, bart fjell, stedvis tynt 
dekke. 

 Ny bebyggelse: 
Varierende løsmasser: Tykke morene, torv og myr, tynt humus-/torvdekke 

Det er ingen registrerte aktsomhetsområder innenfor planavgrensningen eller i umiddelbar nærhet. 

4.15 Støyforhold 
 
Planområdet ligger, så langt man kjenner til, hverken innenfor rød eller gul støysone. Noe støy fra 
trafikk langs Rognveien må påregnes. 

4.16 Luftforurensing 
 
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 

5 Beskrivelse av planforslaget 
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5.1 Analyser og utredninger 
 
Det er ikke utført egne analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet. 

5.2 Planlagt arealbruk 
 

I planområdet tenkes det lagt til rette for boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og teknisk 
infrastruktur, fortau, gang- og sykkelvei, samt grønnstruktur.  Planområdet er utvidet noe i forhold til 
opprinnelig avgrensning i forbindelse med varsel om planoppstart:  

- Det har fremkommet behov om å regulere inn en ekstra adkomst fra Rognveien for å få en 
bedre avvikling av trafikk. Det er samtidig tatt hensyn til myke trafikanter som skal i retning 
Finneid skole som ligger øst for planområdet.  

- Det har fremkommet ønske om å få innregulert eksisterende ski/turløype i den vestligste del 
av planområdet. 

- Det har fremkommet behov om å regulere inn vannforsyningsanlegg (BVF) med tanke på 
videre utbygging i området. 

 

Det er avsatt et BKB område i planen (kombinert bolig/forretning). Første etasje er avsatt til forretning, 
nærmere bestemt dagligvarehandel, med et maksimalt BRA på 3.0 daa. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 
- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Kombinert formål Bolig/forretning (BKB) 
- Offentlig og privat barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

- Kjøreveg (SKV) 
- Veg (SV): Adkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. 
- Offentlig parkering (SPA) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Gang- og sykkelveg (SGS) 
- Fortau (SF) 

 
Grønnstruktur (§ 12-5 Nr. 3) 

- Turveg (GT) 
- Park (GP) 
- Friområde (GF) 
- Overvannstiltak (GOV) 
- Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
- Kombinert uteoppholdsareal og fordrøyning (GAA2) 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

- Friluftsformål 
 
Hensynsoner 
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- Sikringssone – frisikt 
- Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  
-  Vernesone – fornminne 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
 
Området er lett bebyggbart med forholdsvis flatt terreng som i nordlige del skråner oppover. 
Det tenkes lagt til rette for ene- og flermannsboliger, leiligheter, herunder rekke- eller kjedehus i 
planområdet med parkering på egen tomt. Det avsatt boareal til ulike målgrupper med tanke på 
økonomi og livssituasjon. 

Høyde/grad av utnytting for bolig 
Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 35 %. Boliger kan føres opp med inntil 2 etasjer med 
maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og 
pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

Høyde/grad av utnytting for BKB området 
Maksimalt BRA på 3.0 daa. Bygninger kan etableres med opptil 2 etasjer med maks gesimshøyde 8 m 
og maks mønehøyde 10 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 9 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

Byggegrenser 
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. 

5.4 Uteoppholdsareal 
 
Gjeldende krav til leke- og uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Dette kravet kan i sin helhet løses 
innenfor planområdet og er regulert inn. Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode lekeplasser i tilknytning 
til planlagte utbygging. 

Det er i planforslaget lagt til rette for gode muligheter for private uteområder. 

5.5 Sol/skygge 
 

Planlagt bebyggelse kan føres opp med maksimalt 2 etasjer og vurderes ikke å ha store negative 
innvirkning på hverken nabohus, leke- og uteoppholdsareal eller eksisterende bebyggelse når det 
gjelder skyggevirkninger. 

 

5.6 Parkering 
 
Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 

For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

Forretning (dagligvare): 2 plasser pr 100 m2. Det skal avsettes 3 parkeringsplasser for 
forflytningshemmede innenfor SPA1. Sykkelparkering: 1 plass pr 100 m2. 

5.7 Trafikkløsning 
 
Ny bebyggelse vil få atkomst fra fremtidig og eksisterende avkjørsel fra Rognveien og videre via nye 
interne atkomstveier. Disse adkomstveiene blir offentlig (kommunal). Det etableres gang- og 
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sykkelveg, fortau innenfor planområdet for å skjerme og lede myke trafikanter. Kryss er dimensjonert i 
tråd med SVVs håndbok N100. 

Opprettelse av adkomstveier skjer i takt med utbygging av området. Det er lagt inn rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

5.8 Kollektivtrafikk 

 
Bussholdeplasser ligger innenfor planområdet. Det er avsatt areal til busslomme i forbindelse med nytt 
næringsareal/boliger. Planlagt utbygging vil kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som 
anses positivt. 

5.9 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

5.9.1 Vann og avløp 
Kommunal vannledning og avløpsanlegg videreføres i de nye boligområdene. 

5.9.2 Energiforsyning og EL-nett 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Det er innenfor planområdet avsatt areal til 
energianlegg. 

5.10 Plan for avfallshåndtering 
 
Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt. 

5.11 Planlagte offentlige anlegg 
Innenfor området BVF er det planlagt kommunalt vannforsyningsanlegg for eksisterende og fremtidig 

bebyggelse. 

5.12 Kulturminner 
 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger 
på verken kulturminner eller -miljø. 

5.13 Naturmiljø 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på naturmiljø. 

Det vil ikke være behov for å øke skolekapasiteten som følge av planlagt utbygging. 

5.14 Sosial infrastruktur 
 

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

5.15 Universell utforming 
 
Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i boligene. 
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5.16 Miljøoppfølging 
 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

5.17 Grunnforhold 
 
Områder for fremtidig bebyggelse består av varierende løsmasser: tykke morene, torv og myr, tynt 
humus-/torvdekke. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak med hensyn til stabilitet. 
 

5.18 Støy 
 
Planområdet ligger, så langt man kjenner til, hverken innenfor rød eller gul støysone. Noe støy fra 
trafikk langs Rognveien må påregnes. 

5.19 Vindforhold 
 

En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

 

5.20 Risiko- og sårbarhet 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Deler av eksisterende bebyggelse  står på 
tykk havavsetning. Området er relativt flatt. 
Kommunens erfaringer fra tidligere tiltak i 
grunn/vegutbygging er at leira er meget 
hard. Det er ikke meldt inn setningsskader 
på eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet. Ingen påviste kvikkleiresoner 
i eller i nærhet av planområdet.  For 
BKB/BVF området er det satt følgende 
krav: Før det gis byggetillatelse skal det 
dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkte tiltak 

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?   Deler av eksisterende bebyggelse står på 
tykk morene som erfaringsmessig kan ha 
verdier av radon. Radon aktsomhetskart fra 
NGU viser moderat til lav/usikker 
aktsomhetsgrad innenfor planområdet.  
Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle 
nye bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)?  x  
Infrastruktur 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  
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 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 fra kraftlinjer? 

 Tidligere høyspentlinje i eksisterende 
bebyggelse er lagt i bakken. Det eksisterer 
høyspentlinjer nord i planområdet. Det er 
regulert inn en hensynsone/faresone. 
Bygninger og andre innretninger kan ikke 
oppføres nærmere enn 9 m, målt 
horisontalt fra ytterste fase jfr. 
bestemmelsenes § 4.2. 

 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  
 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  
 Til forretning x  
 Til busstopp x  

Brannberedskap    
Omfatter området spesielt farlige anlegg?   
Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x Etableres i tråd med utbygging av 
boligområder. Det er avsatt areal for 
pumpestasjon. 

Har området bare en mulig adkomstrute 
for brannbil? 

x  

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  

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  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

x  
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5.21 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

 
ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 
oppfølging eller spesielle tiltak.  

5.22 Rekkefølgebestemmelser 
 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:  

 Situasjonsplan 

 Teknisk infrastruktur, herunder atkomst 

 Leke- og uteoppholdsareal og parkering 

 Håndtering av ulempe i bygge- og anleggsfasen 

 Sti/gangsti 

 

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
For fremtidig og eksisterende bebyggelse settes  grad av utnytting (%-BYA) til 35 %. Dette er i tråd 
med Kommuneplanens arealdel for sone C.  

Ny områder som ikke er utbygd får samme krav til bygningstyper og høyde. 

6.1 Overordnede planer 

 
Kommuneplanens arealdel viser til gjeldende reguleringsplaner. Planlagt arealbruk/utbygging er 
hovedsakelig i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. 

 

6.2 Landskap 

 
Forholdsvis flatt terreng som i nordlige del skråner oppover. Det vil bli noe terrenginngrep i forbindelse 
med infrastruktur og boligetablering. Krav i forhold til estetikk og helhetsvirkning er innarbeidet i 
bestemmelsene. 

6.3 Stedets karakter 
 
Det vil bli endring i stedets karakter i den form at området blir fortettet. Samtidig opprettholdes 
funksjonene med nærhet til lek og rekreasjonsområder. Ny områder som ikke er utbygd får samme 
krav til bebyggelse/bygningstyper som allerede etablert bebyggelse. 

6.4 Natur- og kulturverdier 

6.4.1 Naturverdier 
Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger  
heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men 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. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige  
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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 små. 

6.4.2 Kulturverdier 
 
Planlagt utbygging vil ikke komme i konflikt med hverken kulturminner eller -miljø. 

6.5 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruket. 

6.6 Trafikale forhold 
 
Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
avviklingsproblemer. Det legges opp til en ekstra utkjøringsåre mot Rognveien.  

Det er regulert inn en busslomme sentralt i planområdet  for styrke kollektivtilbudet. Det er ikke tillatt å 
fradele eller bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av kjørevei, fortau, 
gang- og sykkelvei har funnet sted. 

6.7 Teknisk infrastruktur 

 
Tilknytning/videreføring av kommunalt vannledning og avløpsanlegg samt tilknytning til El-nett 
vurderes ikke å være problematisk. 

 

 

6.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

 

Planforslaget vurderes ikke å være til ulempe for utøving av friluftsliv. Det legge til rette for økt bruk av 
nærområdene. 
 

6.9 Bomiljø/bokvalitet 

 
Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av hage eller uteterrasse. I 
tillegg er det lagt til rette for felles leke- og uteoppholdsareal som gir gode muligheter for lek og 
fellesskap. Det er kort avstand til friluftsområder. 
 
Området har gode solforhold med relativt romslige tomter. Dette gir gode forutsetninger for mindre 
energibruk og mulighet for gode plasseringer av bygninger. 

6.10 Barns interesser 
 
Barns interesser i planforslaget ivaretas ved at det opprettes felles lekeplasser i tilknytning til 
boligområdene, samt at det er kort vei til både friluft og andre områder for lek. Det er opprettet 
knytninger med fortau/gang- og sykkelvei for å gi barna en sikrere skolevei.  
 
Endelig planforslag oversendes barnas representant for ytterligere å bidra til barns medvirkning. 
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6.11 Sosial infrastruktur 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

6.12 Universell tilgjengelighet 
 
Bebyggelsen med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet i henhold til kravene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK). 

 

6.13 ROS 
 
BKB/BVF området: Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. Det foreligger for øvrig ingen forhold som krever oppfølging eller 
spesielle tiltak.  

6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Planlagt utbygging vil medføre økte inntekter for Fauske kommune. 

6.15 Interessemotsetninger 

 
Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
Under planleggingen av området er det etterstrebet å bevare bokvalitet med nærhet til lek, 
uteoppholdsareal og friluftsarealer med tilhørende tur/skiløypesystem.  

Det er lagt vekt på å utarbeide sikre koblinger for myke trafikanter i forhold til nærmiljø og skolevei.  

6.16 Avveining 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. 

7 Avsluttende kommentar 
Planlagt arealbruk er i tråd med kommuneplanen/gjeldende reguleringsplaner og vurderes å gi 
rammer for god utnyttelse av utbyggingsområdet.  
 
Planforslaget vurderes også å være et viktig bidrag for å imøtekomme behovet for boligareal i Fauske 
sentrum. 



 

Fauske kommune 

 

Bestemmelser detaljregulering for Sjåheia 

 

Plandato: 10.02.2020 

Sist revidert: 10.02.2020 - JIK 

Godkjent kommunestyret: 

Planid: 2019003 

 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er primært å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk 
infrastruktur, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal. Det legges også opp til et areal 
med kombinert næring/bolig. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Planområdets arealformål og hensynssoner (PBLs §§ 12-5 og 12-6) 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Kombinert formål Bolig/forretning (BKB) 
- Offentlig og privat barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Veg (SV) – felles eierform 
- Kjøreveg (SKV) – offentlig eierform 
- Fortau (SF) 
- Gang/sykkelveg (SGS) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 
 

Grønnstruktur 
- Turveg (GT) 
- Friområde (GF) 



- Park (GP) 
- Overvannstiltak (GOF) 
- Kombinerte grønnstrukturformål (GAA) 

 
Landbruksformål 
 
- Friluftsformål (LF) 
 
Hensynssoner  
- Sikringssone – Frisikt og fornminne 
- Faresone – Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) 
 

2.2 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad 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. Overvann skal hvor mulig løses på egen tomt gjennom infiltrasjon, dersom 
geotekniske forhold tillater det. Det skal etableres minst mulig tette overflater. 

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. 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres 
gjeldende for planen. 

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. 

2.7 Lekeareal 
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 
Avfallshåndtering løses på egen tomt.  

2.10 Energi 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet.  
Energiforsyningen i boenheter kan dekkes av annen ressurs enn elektrisitet/fossile brensler. 
Det oppfordres til at framtidig og eksisterende bebyggelse knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk 

 

2.11 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.  

2.12 Grunnforhold 
For området BVF og BKB skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold 
til omsøkt tiltak.  

2.13 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. 

2.14 Utnyttelsesgrad (B1 - B42) 
Boligbebyggelse (B1 - B42) 
Maksimal utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Alle bygninger og parkering inngår i 
beregningen. 
 
BKB (Kombinert forretning/bolig) 

- Forretning: maks BRA = 3.0 daa. 
- Bolig: maks BRA = 1.6 daa. 

2.15 Tomtegrenser 
Der tomtegrenser er vist i planen, er disse bindende for oppdeling av byggeområdene. Er 
tomtegrenser ikke vist, kan planutvalget fastsette disse ved mindre vesentlig 
reguleringsendring dersom tidligere oppmåling ikke foreligger eller er i strid med intensjonene i 
reguleringsplanen. Det tillates ikke sammenslåing av boligtomter. 
 

2.16  Kjøp av byggeklare boligtomter 
Entreprenører kan kjøpe opptil 5 boligtomter samtidig. Tomtene må være påbegynt innen ett 
år fra tinglysning.  

Kriterier før det kan kjøpes flere tomter: 

- 4 tomter må være påbegynt. 
- Bolig(er) må være ferdigstilt. Med dette menes ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på 

minst 2 tomter. 

 

2.17  Adkomst til utmarka 
Skogeiere/grunneiere og andre har adkomst til utmarka fra Rognveien, Vårlyngveien, 
Rypebærveien og Lilleheiveien der disse veiene ikke løper langs bebyggelsen. 

2.18  Gjerding mot beitende husdyr 
Kommunen bekoster oppsetting og vedlikehold av gjerde mot utmarka/husdyr langs nordre og 
nordøstre side av reguleringsplanområdet. Det etableres porter på egnede steder for å sikre 
adkomsten til utmarka (kryssing av turstier, porter for tømmertransport). Plan om gjerding skal 
utarbeides og godkjennes av landbruksforvaltningen i kommunen. Gjerdet skal være etablert 
før området utbygges/opparbeides. 

2.19  Kjøreveg 

 Kjøreveger brøytes av Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (veg). 

  

 

 



3. Bestemmelser til arealformål 

3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
3.1.1  Boligbebyggelse (B1 - B41) 

Innenfor områdene benevnt B tillates det etablering av ene- og flermannsboliger med 
tilhørende leke- og uteoppholdsareal, interne atkomstveier, parkering, garasje/carport. Det 
skal tilrettelegges for et uteoppholdsareal på minimum 35 m2 pr. boenhet innenfor området. 
Områdene B1 – B23 består av allerede etablert bebyggelse. 

Ved utforming av området skal det tas hensyn til at henting av avfall, brøyting o.l.  foregår på 
en god måte. 

a) Boligområde B28, B29, B32 og B37 
Her tillates det kun etablering av tomannsboliger, tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
 
Boligområdene B15, B18,B22, B24-B27, B34, B35, B36, B40, B41 og B42 
Innenfor området tillates det etablering av ene- og tomannsboliger. Bygninger kan føres 
opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. 
 
Boligområdene B1-B9, B12-B14, B16, B17, B19-B21, B23, B30, B31, B38 og B39 
Her tillates det kun etablering av eneboliger. 
Boligen kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. I skrått terreng kan det innredes bolig 
i sokkeletasje. 
 

b) Garasje 
Frittstående garasje på boligeiendommen kan 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 skal tilpasses 
bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 
 
Enebolig: Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2.  
Tomannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 100 m2 

BYA. 
Tremannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 120 m2 

BYA. 
Firemannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 160 m2 

BYA. 
 

c) Byggegrenser 
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. 
 

d) Parkering 

Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 
For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 



Forretning (dagligvare): 2 plasser pr 100 m2. Det skal avsettes 3 parkeringsplasser for 
forflytningshemmede innenfor SPA1. Sykkelparkering: 1 plass pr 100 m2. 

 

3.1.2  Bolig/forretning (BKB) 

Området er avsatt til bolig og forretning. Bygninger kan etableres med opptil 2 etasjer med 
maks gesimshøyde 8 m og maks mønehøyde 10 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt 
tak og pulttak er maks gesimshøyde 9 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

Første etasje er avsatt til forretning, nærmere bestemt dagligvarehandel, med et maksimalt 
BRA på 3.0 daa. Deler av arealet i første etasje kan benyttes til boligparkering. 

Leiligheter kan etableres i andre etasje. Her tillates det opp til 25 boenheter. Boligarealet 
(BRA) skal totalt ikke overstige 1,6 daa og det skal settes av minimum 35 m2 uteoppholdsareal 
pr. boenhet. Halvparten av uteoppholdsarealet kan etableres over bakkenivå. 

Parkering for forretningsdelen løses innenfor SPA1. For boligdelen kan parkering løses i første 
etasje eller det skal etableres parkering innenfor BKB. Adkomst til BKB via SPA1 er vist med 
avkjørselspil. 

3.1.3  Offentlig og privat barnehage (BBH1 og o_BBH2) 
Innenfor området kan det oppføres bygninger med opptil 2 etasjer, samt andre innretninger 
innenfor samme formål. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 40 %. Maks gesimshøyde 7 m og 
maks mønehøyde 8,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

3.1.3  Energianlegg (BE) 
Innenfor området BE1-BE7 kan det etableres anlegg i tilknytning til energiforsyning 
(trafo/nettstasjon). 

3.1.4  Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
 Området er avsatt til kommunalt VA-anlegg. 

3.1.5  Vannforsyningsanlegg (BVF) 
 Området er avsatt til kommunalt vannforsyningsanlegg. 

3.1.6  Lekeplasser (BLK1-11) 

Område benevnt BLK skal brukes som felles leke- og uteoppholdsareal for områdene benevnt 
B. Lekeplassene skal som minimum skoges og planeres, samt opparbeides med grus/sand og 
eller gress. 

Det er satt rekkefølgekrav i forhold til etablering av lekeplasser jfr. § 5.1.  

BLK3 er eksisterende grusbane. BLK2-BLK8 er eksisterende lekeplasser. 

3.1.7 Uteoppholdsareal (BUT1-4) 

Område benevnt BUT kan benyttes som felles uteoppholdsareal for boligområdene.  

 

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1  Kjøreveg (SKV)  

Kjøreveier innenfor planområdet er markert med veinavn. Atkomst til nye og eksisterende 
boliger er vist med avkjørselspiler. Det tillates ikke direkte avkjørsel fra bolig mot Vårlyngveien. 
Veien skal etableres med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. Kjøreveger brøytes av 
Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (veg for felles adkomst). 

3.2.2  Veg (SV)  
Adkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. Vegen skal 
være sperret med bom i tråd med plankartet. 



3.2.3  Offentlig parkering (SPA1 og SPA2, SPA3) 
 SPA2 er tilhørende parkering for offentlig barnehage o_BBH2. 

SPA1 er tilhørende parkering til BKB, detaljhandel og for tilkommende som vil benytte 
nærturområdene. 

 SPA3 kan benyttes ved skogsdrift som lunneplass. 

3.2.4  Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Områder benevnt SVG1-SVG8 kan benyttes til grøfter, fyllinger, skjæringer, snøopplag, 
plassering av gatelys. 

3.2.5  Gang- og sykkelveg (SGS) 
Områder benevnt SGS1-SGS17 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. plankartet. 
Eierform er offentlig. 

3.2.6  Fortau (SF) 
 Områder benevnt SF1-SF7 reguleres til fortau med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. 

 

3.3  Grønnstruktur 
3.3.1  Turveg (GT1-GT10) 
 GT1-G10 er eksisterende sti/turveg. 

3.3.2  Park (GP1-GP2) 
 GP1 er eksisterende grusbane/l sti/turveg. 

3.3.3  Friområde (GF1-GF10) 
Benyttes som grønn frisone i forbindelse med gang- og sykkelvei. Områdene kan gis en 
parkmessig behandling. 

3.3.4  Overvannstiltak (GOV1-GOV2) 
Områdene benyttes til grøft for håndtering av overvann. 

3.3.5 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte formål GAA2 

 Kombinert uteoppholdsareal og fordrøyning. 

3.3.6  Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
Eksisterende tur- og skiløype. Mindre justering av løypetrase er tillatt. Ved endring skal det i 
størst mulig grad tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer og fyllinger. 
Mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. 

 

3.4  Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
3.3.1  Friluftsformål (LF) 

1. Innenfor området regulert til friluftsformål (LF1-LF5) er det ikke tillatt med 
motorisert ferdsel. Det tillates etablering av gapahuk/grillhytte i forbindelse 
med skiløypetrase. 

2. Områdene er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmennheten, 
og kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. 



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 Faresone - høyspenningsanlegg (H370) 
Hensynsone for høyspentanlegg. Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres 
nærmere enn 9 m, målt horisontalt fra ytterste fase. 

4.3 Verneområde - fornminne (R) 
Verneområde fornminne. Innenfor området benevnt R tillates ingen tiltak.  

 

5. Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Utbygging og fradeling 
Det er ikke tillatt å fradele eller bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig 
opparbeiding av kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, lekeplass, vannforsyning og avløp har 
funnet sted. 

Før nye boliger innenfor B30, B31, B33 og B35, samt BKB (forretning/bolig) kan 
utbygges skal følgende være etablert: 

o Tilkobling til Rognveien i sørøstlige del. 
o GAA2, område for uteoppholdsareal og fordrøyning. 
o Parkeringsplass SPA1 

Før nye boliger innenfor B26, B27, B29, B34 kan utbygges skal følgende være 
etablert: 

o Lekeplass BLK10 

Før nye boliger innenfor B24, B25, B37 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o Lekeplass BLK9 

Før nye boliger innenfor B36, B38, B40 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o Lekeplass BLK11 

Før nye boliger innenfor B42 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o Lekeplass BLK1 

 

5.2 Rammetillatelse / Igangsettingstillatelse 
Ved søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad skal det legges ved situasjonsplan 
som viser plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, 
varelevering, avfallshåndtering og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan 
universell utforming er ivaretatt. 

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

Vei, vann og avløp skal være etablert til den enkelte boligtomt før ramme eller 
igangsettingstillatelse kan gis. 
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Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Vedlegg: 
05.12.2019 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - Høringsfrist 040320 
1428548 

05.12.2019 Høringsnotat om forslag til endringer i motorferdselloven (L)(749629) 1428550 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt notat fra Klima- og miljødepartementet om forslag til endring i 
mortorferdselloven og nasjonal forskrift til høring.  Høringsfrist er satt til 4. mars 2020. 
 
Saksopplysninger: 
Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at lettere 
beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. Departementet foreslår også å 
gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 
kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget endringer i myndigheten til å gi tillatelser og 
dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge 
overtredelsesgebyr, innføring av plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper 
til en nasjonal database, samt enkelte andre mindre endringer. 
 
Her er de konkrete forslagene til endringer: 
 
I motorferdselloven foreslås følgende endringer:  
 
§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde:  
"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk 
på inntil seks år. 
 
§ 6 annet ledd skal lyde:  
"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 
watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det 
legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 



hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 
fugleliv". 
  
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen 
kan sette vilkår for tillatelsen."  
 
Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd.  
§ 12 a skal lyde:  
 
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 
overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 
fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 
frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 
  
§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde:  
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 
overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.» 
 
I forskriften foreslås følgende endringer: 
  
§ 2a annet ledd skal lyde:  
Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
 
§ 4b første ledd første punktum skal lyde:  
Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk 
på inntil seks år. 
 
§ 4a nytt niende ledd skal lyde:  
Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 
Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 
bestemmelser om innrapporteringen. 
  
§ 5 første ledd bokstav c skal lyde:  
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-
motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 
mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 
  
§ 6 første punktum skal lyde:  
I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har ingen merknader til fremlagte høringsnotat vedr endringer i motorferdselloven og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
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Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 

10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at 

lettere beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. 

Departementet foreslår også å gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med 

elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget 

endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av 

oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av 

plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal 

database, samt enkelte andre mindre endringer. 

 

Høringsfrist er 4. mars 2020. 

 

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

https://www.regjeringen.no/id2680101/ 

 

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3230, i stedet sendes på e-post til 

postmottak@kld.dep.no. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget 

også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Alle som 

Ifølge liste   
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 
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beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 

 



7 
 

Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 

 

 

 

 

 



19 
 

10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 
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Sak nr.   Dato 
008/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
102/49 - Robin Hansen, Vikaveien 17A,Fauske. Behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til å føre 
opp garasje BRA 91 m2 på 2 plan - BYA 61 m2. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan – bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan Fauske Østre 
del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal. 
 
I medhold av plan-og bygningsloven § 20 – 1 a innvilges søknad om tilltelse til oppføring av garasje 
som omsøkt i Vikaveien17 A, Fauske gnr. 102 bnr.49. 
 
Da bygningen er over 70 m2 - jfr. pbl § 20-1 samt SAK § 4-1 - må erklæring om ansvarsrett 
innsendes fra tiltakshaver med dokumentasjon av kvalifikasjoner event. fra et ansvarlig fortak. 
Dette må innsendes før byggearbeidene kan starter. 
 

 
Vedlegg: 
15.08.2019 102/49 - Robin Hansen og Helene Lauransen - Søknad om tiltak uten 

ansvarsrett - Garasje 
1418014 

15.08.2019 Opplysninger gitt i nabovarsel 1418015 

15.08.2019 Kvittering for nabovarsel 1418016 

15.08.2019 Tegninger 1418017 

23.10.2019 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 1424401 
 
Sammendrag: 
Robin Hansen søkte den 15.08.2019 om oppføring av garasje på BRA 91 m2 og BYA 61 m2. Mønehøyde 
6,36 meter. 
Nabovarsel er utstedt den 23.06.2019. Det er ikke innkommet merknader til tiltaket. 
Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan kom inn den 22.10.2019. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Fauske Østre del 1 § 3.1.1 skal 
garasjearealet ikke overstige 35 m2 (BYA 35 m2) 
Likeledes heter det i bestemmelsenes § 2.5.1 at garasje tillates i inntil 1 ½ etasje med maksimal 
mønehøyde 4,5 meter målt bakkant terreng. 
 
 
For øvrig er utnyttelsesgrad, takvinkel og byggelinje innenfor bestemmelsene. 
 
Den 10.09.2019 ble søker informert om saken ikke ville bli behandlet da den ikke er iht gjeldende 
reguleringsplan. Eventuelt kunne han søke om dispensasjon fra bestemmelsene i planen. 
Den 22.10.2019 søkte han om dispensasjon fra bestemmelsene.Han begrunner søknaden med at han 



har behov for mer lagringsplass. Han skal bygge kjeller om til utleieleilighet samt hobbyrom og skal ha 
foruten garasje en bod i 1.etg. samt snekkerverksted/lager i 2.etasje.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Mønehøyden er i forkant 6,35 meter men grunnet skrå tomt vil mønehøyden i bakkant være under 4,5 
meter - som er i henhold til reg. bestemmelsene. 
 
Garasjen vil komme ca. 20 meter fra senter vei, mens byggelinje fra senter regulert vei er 10 meter. 
Søker har stor tomt (2,5mål )og er innenfor tillatt utnyttelsesgrad som er 0,2 (20 %). 
I henhold til reg.betemmelsene § 3.1.1 kan det i tillegg til garasje på inntil 35 m2 oppføres uthus på 
inntil 25 m2 – til sammen 60 m2 
 
Ved å tillate en større garasje på BYA 61 m2 som innholder bod (uthus) vil det oppfattes mer ryddig enn 
2 frittstående bygninger. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Søknad om tiltak uten ansvarsrett fl”.
Plan- og bygningsloven §  20-4  og SAK  kap. 3 mcm

A

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, OPPFYLLES.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Fauske 102 49 Vikaveien 17A, 8200 FAUSKE

Tiltakets art

Søknadstype Tlltakstype Næringsgruppekode Bygmngstypekode

Søknad  uten ansvarsrett  Nytt  bygg under 70 m2  -  ikke boligformål X Bolig 181

Formal

garasje

Tiltakshaver

Panstype Navn Adresse Telefon

privatperson Robin Hansen og Helene Lauransen Vikaveien 17A, 8200 FAUSKE 94165305

e-postadresse

robin.hansen@elkem.no

Varsling

Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev

Det søkes om oppføring av garasje med loftsrom oppført ihht. vedlagte tegninger og situasjonsplan.

Arealdisponering

Planstatus mv.

TYDe plan Navn pa plan
Reguleringsplan Fauske Østre del

Reguleringsformal

Bolig

Beregningsregel  angitt  i gjeldende plan  Grad  av utnytting iht. gjeldende plan

U-Grad 0.20%

Tomtearealet

Byggeomrade/grunneiendom 2560,70 m2

+ Ev. areal som legges til iht. beregningsregler 0,00 m2

= Beregnet tomteareal 2560,70 m2

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 512,14 m2

Areal eksisterende bebyggelse 112,00 m2

-  Areal som skal rives 0.00 m2

+  Areal ny bebyggelse 62,00 m2

+  Parkeringsareal 25,00 m2

= Sum areal 199,00 m2

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 178638091 Utskriftstidsdato: 18.06.2019 Side  1  av 2



Søknad  om  tiltak  uten  ansvarsrett
Plan- og bygningsloven §  20-4  og SAK  kap. 3

Grad  av  utnytting

Beregnet  grad  av utnytting 0,08

Plassering av  tiltaket

Det er IKKE høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over elleri nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste  avstand  til nabogrense 5,00  m
Minste  avstand  til annen bygning 12,80 rn

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

Tiltaket gir ikke ny/endret  atkomst.

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan  oversendes
vedlegget?

Situasjonsplan D Ettersendes per
post

Tegning ny fasade E Ettersendes per
post

Tegning ny plan E Ettersendes per
post

Merknader fra  ByggSøk

Kontroll av  søknaden viser  at følgende sider mangler  obligatorisk informasjon:
Beskrivelse av  tiltak -  Plassering

Erklæring og signering

Tiltakshaver  forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til  plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk
forskrift

Tiltakshaver

Dato 29 07,c
r7 .  ,

Signatur (9 ' ',Å'

Gjenta med  blokkbokstaver Realm Hfiusw
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Opplysninger gitt  i nabovarsel "P1.
Sendes kommunen sammen  med  søknaden (Gjenpart  av  nabovarsel) avccmx‘-

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven  § 21-3

Tiltak  på  eiendommen

Kommune Gnr. Bnr.  Adresse Eier/fester

Fauske 102 49 Vikaveien 17A, 8200 FAUSKE Robin Hansen og Helene  Lauransen

Det  varsles herved  om

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode

Søknad om  tiltak  uten ansvarsrett Nytt bygg under 70 m2  -  ikke boligformål X Bolig

Bygningstypekode Formål

181 Garasje, uthus, anneks til  bolig garasje

Arealdisponering

Planstatus  mv.

Gjeldende  plan Navn på  plan

Reguleringsplan Fauske Østre del

Nabovarselet gjelder

Det søkes om oppføring av garasje med loftsrom oppført ihht. vedlagte tegninger og situasjonsplan.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Tiltakshaver

navn

Robin  Hansen  og Helene  Lauransen

Kontaktperson

navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon

Robin Hansen robin.hansen@elkem.no 94165305 94165305

Merknadene sendes:
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 eventuelle endringer.

Navn Postadresse e-postadresse

Robin  Hansen  og Helene Lauransen Vikaveien 17A, 8200 FAUSKE robin.hansen@elkem.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe  Beskrivelse  av vedlegget

Tegning ny fasade E

Situasjonsplan D
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Opplysninger gitt i nabovarsel fl”.
Sendes kommunen sammen  med  søknaden (Gjenpart  av  nabovarsel)

V

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt  i  nabovarsel til berørte  naboer  og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Tiltakshaver

Dato q ”:L-' "[(

Signatur q ”£47” "

Gjentas med blokkbokstaver ?\OQQN HANSEN
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BYGGSØK

KVittering for nabova  rsel  sendes kommunen sammen med  søknaden %

—

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr.  102, Bnr. 46
Hans Olai  Jenssen, Adresse  Vikaveien  17, 8200  FAUSKE

D Varsel er sendt rekommandert  Poststedets  reg.nr:

[] Varslet er sendt på e—post Dato: [l  Kvittering vedlegges

;( DVarsIet er  mottatt "K DSamtykkeritiltaket

>< Dato: ‘5 (, i“ ,(Signatur: 4/. f/a -  )' ”I ,(Dato: (:  »  xSignatur:  V " V [,,/n. ”

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 62
Christer  Andre Arntun og Ingeborg Alsos  Lian, Adresse  Vikaveien  17B, 8200FAUSKE

E] Varsel er sendt rekommandert  Poststedets  reg.nr:

El Varslet er sendt på e-post Dato: El Kvittering vedlegges

L_J/Varslet er  mottatt Samtykker  i tiltaket ,
,  .,—  /  ), , ,. /'  4 ' :  VI 1  .'

Dato: :- ';cié-c/Z/v Signatur: 4C“ Ix/V’ZZZA /f Datozgj  é  H  Signatur:  ]  K'J /  )40
J»

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 590
Svein Erik Pedersen, Adresse Tiurveien 6, 1640  RÅDE

D Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

ELVarslet er sendt på e-post Dato: 2514;- — (”:( E Kvittering vedlegges

E] Varslet er  mottatt [I Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur: Dato: Signatur:

For  postverket

Det er per dags dato  innlevert  rekommandert  sending til ovennevnte  adressatenf

Samlet  antall sendingenL— Sign  %awv

”Dao

L273] 3  :Hlfl
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KVittering for nabovarsel sendes kommunen  sammen  med søknaden '  P1.

*

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 nabo/gjenboer 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.

Tiltak  på eigedommen

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester

Fauske 102 49 Vikaveien  17A,  8200 FAUSKE Robin Hansen og Helene Lauransen

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 13
Asle Magnar Pedersen, Adresse  Leif  Larsens Vei 4, 1338 SANDVIKA

E] Varsel er  sendt  rekommandert  Poststedets  reg.nr:

!. (  ' .

E  Varslet er sendt på e-post Dato:  (  ,  é  ~  H  E] Kvittering vedlegges

D Varslet er mottatt [] Samtykker i  tiltaket

Dato: Signatur: Dato: Signatur:

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 20
Gunnar  Hansen, Adresse Peder Ankers Vei 7, 1358 JAR

[] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

[] Varslet er sendt på e-post Dato: [l Kvittering vedlegges

(ä Varslet er mottatt XJ/Samtykker i tiltaket f'éyzggfäaåv V

P» «  X(Y . [ CT '  ig . x/l/f/Z‘Z‘ryfw
Dato:;ZqL/b ; t, Signatur/a‘p/zfl. 45</’&1<m.\DatozdL 3. (c L  =  Slgnatur: ‘7\

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 24
Raymond B. Kristensen, Adresse Vikaveien 19, 8200FAUSKE

[:1 Varsel er  sendt  rekommandert  Poststedets  reg.nr:

E] Varslet er sendt på e—post Dato: El Kvittering vedlegges

[] Varslet er mottatt CI Samtykker i  tiltaket

Dato: Signatur: Dato: Signatur:
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KVittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden '  P1.

*

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 nabo/gjenboer 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.

Tiltak  på eigedommen

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester

Fauske 102 49 Vikaveien17A,8200 FAUSKE Robin Hansen og Helene Lauransen

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr.  102, Bnr. 13
Asle Magnar Pedersen, Adresse Leif Larsens Vei 4, 1338 SANDVIKA

El Varsel er sendt rekommandert  Poststedets  reg.nr:

B Varslet er sendt på e-post Dato:; ååh» 1C( XI Kvittering vedlegges

D Varslet er mottatt D Samtykker  i  tiltaket

Dato: Signatur: Dato: Signatur:

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 20
Gunnar  Hansen, Adresse Peder Ankers Vei 7, 1358 JAR

El Varsel er  sendt  rekommandert  Poststedets  reg.nr:

[] Varslet er sendt på e-post  Dato: El Kvittering vedlegges

E] Varslet er  mottatt El Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur: Dato: Signatur:

Naboleiendom

Fauske kommune, Gnr. 102, Bnr. 24
Raymond B. Kristensen, Adresse Vikaveien 19, 8200 FAUSKE

[] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

[l Varslet er sendt på e-post Dato: E] Kvittering vedlegges

Z] Varslet er  mottatt .  Samtykker i  tiltaket

Dato: i Z .? (r1 Signatur:? ».?»i '\ ”NL Dato: j} DJ (! Signatur: [$c w/yvxcf—lfl [(
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Re: DIV tegninger

am—pe <am-pe@online.no>
sø. 23.06.2019 17:17

Til: Robin Hansen <robin.hansen@elkem.no>

Hei Robert.

Jeg har mottatt nabovarsel/tegninger vedr. oppsett av garasje. Jeg har ingen

innvendinger.

Mvh

Asle Magnar Pedersen

Sewn fra min Samgmg Gaåaxy«smrttelefon,

-------- Opprinnelig melding -——-—---
Fra: Robin Hansen <robin.hansen@elkem.no>

Dato: 19.06.2019 12:01 (GMT+01:OO)

Til: AM-PE@online.no

Emne: Re: DIV tegninger

Hei. Jeg har sendt 2 e-poster, en med tegninger å en med nabovarsel.

Det er nok hvis du svarer på mail, med en bekreftelse på at du har mottatt epost, å at du
evt. Ikke har noen innvendinger.

Skaff deg Outlook for Android

From:  Robin Hansen

Sent:  Wednesday, June 19, 2019 10:51:43 AM

To: AM-PE@online.no

Subject:  DIV tegninger

NOTICE: Please immediately e-mail back to sender if you are not the intended recipient.
Thereafter delete the e-mail along with any attachments without making copies. The

sender reserves all rights of privilege, confidentiality and copyright.

https://0utlook.off1ce.com/mail/inbox/id/AAQkADBhMmQlzTBkLTMlMTktNDIx... 01.08.2019



Side  1  av  1

Re: Fwd: DIV tegninger

Svein Erik Pedersen <sveinped©start.no>
ma. 24.06.2019 15:32

Til: Robin Hansen <robin.hansen@elkem.no>

Hei Robin!

Plantegningene er mottatt av meg og godkjennes,

Med hilsen

Svein Erik Pedersen

Den 2019-06-24 14:03, skrev Robin Hansen:

> Skaff deg Outlook for Android [1]

>  FROM: Robin Hansen

>  SENT: Wednesday, June 19, 2019 10:51:43 AM

>  TO: AM-PE@online.no

>  SUBJECT: DIV tegninger
>

>  NOTICE: Please immediately e-mail back to sender if you are not the

> intended recipient. Thereafter delete the e-mail along with any

>  attachments without making copies. The sender reserves all rights of

>  privilege, confidentiality and copyright.

>  [1] htt s: akams hei36

https://0utlook.office.com/mail/search/id/AAQkADBhMmQ1ZTBkLTMlMTktNDIx...  01.08.2019
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Situasjonsplan  -  Vikaveien  17A
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Situasjonsplan: Vikaveien 17A  -  Garasje
Gnr/Bnr: 102/49
Tiltakshaver: Robin Hansen og Helene  Lauransen

Tomteareal: 2  560,7 m2
Eksisterende BYA: 112 m2
Tilført BYA: 62 m2
Total  ny BYA: 174 m2

Minste avstand til nabogrense: 5m
Minste  avstand til nærmeste bygg: 12,8m



Søknad dispensasjon  -  Saltenkomno

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 08. mars 2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på følgende  eiendom:

Gnr:  '  ]; Bnr: Htl F.nr: S.nr:

Adresse: 'Wi ,,.W, '  -" "I ) 4

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn: 77,4) .x U  ”, .  !

Tiltakshavers  adresse:  V  Lø »  _ y  7  4

Kontaktperson: 7 h” , V v

Telefon  dagtid: Epost-adresse: Hm Mr . " ,  O, fl:

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

l:l Kommuneplanens arealdel

E] Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Planens  navn:  F; [L ,; ,, w

l:l Plan— og bygningsloven  (pbl)

l:l Byggteknisk forskrift (TEKlO)

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

’ICL) ('a/hf fp" L(lfyr‘Cnl‘)‘ ‘;"2;“' HL. Vigg L'):7+cwlvnc [&.uc Livt'x EX—flätc'!

J  ,

ö+f— vl (»LX-  ]  5“" Pk" 2)] 4  I  \"Q’Sk"""‘5\$gv\{,

For å  kunne  bygge/  gjøre: (beskriv  hva du skal bygge  /  gjøre, som for eksempel bygge

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

R533“ ”v "“5)C

J  eg /vi  søker  om  :

IE Dispensasjon etter pbl §19-1 (permanent)

l] Dispensasjon etter pbl § 19-3 (midlertidig) fram til følgende dato:

1



Søknad dispensasjon  — Saltenkomno

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

XC”) (]]-' lJAfZ, » “i L’C)’)‘:)CV *ic .Xväc j—f/M'C (50, (1f ., '(”);it 6.59

1+L>.-vx, (3" L5:”‘" )lfléx‘ ll) )  ( — ,. JW! L.‘+\(=l(.\t‘ lt;(’\’};-t
Lyyfk )

*V" " '  l  "(k v‘ r  '  ' -  ;. .$c [+- X'k/v/X/hy—t' C5 kc V~VLNJ+fl‘ tl'Zptg-VX  I  LKIFZ'L535)'

Signatur(er): ,
. / j

ÅÅ/uv H —Z/'lc*"/(/
7W 4 [

u Lf/  C;/// Lé‘iéf Ø/

Dato og underskrift Dato og underskrift

tiltakshaver eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:

Beskrivelse  av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med) l:l

Tegninger E

Situasjonsplan El

Eventuelle uttalelser  /  vedtak fra  andre  myndigheter (se SAK 10 §6-2)

Andre vedlegg:

2



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/17847     
 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Vedlegg: 
02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

02.12.2019 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av 
nytt hus i Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 

1428178 

28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 
vilkår om salg av tilleggsjord 

1424762 

 
Sammendrag: 
 
I 1999 ble det søkt om fradeling av bygningsmassen på eiendommen. Det ble innvilget fradeling av 2,5 
daa som boligtomt og satt vilkår om at resterende del skulle avhendes som tilleggsareal til annen 
landbrukseiendom. Dette vilkåret er ikke oppfylt.  Vilkåret ble heller ikke påklaget den gang det ble gitt. 
Eieren har nå fremlagt plan om videre utbygging på eiendommen og søkt byggetillatelse. Det er gitt 
avslag på søknaden begrunnet med tidligere ikke innfridd vilkår. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saksbehandler har ikke blitt forelagt, som etterspurt, dokumentasjon på salgsprospekt eller annen 
dokumentasjon som viser at eiendommen har vært lagt ut for salg. Det gjelder både fra den gang og nå 
når det søkes om ny bebyggelse. 
 
Det er i dag et eldre hus påstående eiendommen. Søker opplyser i brev av 1. juli 2019 at huset ikke kan 
regnes som beboelig. Ved et salg vil eiendommen være konsesjonspliktig og prisen skal godkjennes av 
kommunen. Kommunens landbruksansvarlige har ikke mottatt noen henvendelser. 



 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNFR område på Hestekker. I disse områdene 
skal tiltak kun tillates om de er tilknyttet næringsgrunnlaget på gården.  
Saksbehandler mener eieren må opplylle vilkåret, selv om det har gått mange år siden fradeling av 
bygninger ble gjennomført. Det var forutsetningen for å tillate fradeling. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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å FAUSICE KOMMUN E

SEKTOR DRIFT/TEKNISK

HEIDI  MYRVOLL

HELSKOG

8215 VALNESFJORD

Saksbehandler:  BJØRG KARBØL

Telefon:  756 00 600 -Telefax:  75600763  -  Besøksadresse: TORGGT.  21

Myndighet: vedtaksdato: Saksnr:
DELEGERT  SAK  SEKTORSTYRE 01.12.1999 38
DRIFT/TEKNISK

Deres  ref: Vår  ref:  BYGGBK /1999/ 7353  Arkiv: /L33// Data:  01.12.99

HEIDI MYRVOLL - SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  FRADELING  AV CA.

2,5 DAA AV  EIENDOMMEN GNR.  48  BNR.  3.

Søknaden gjelder tillatelse til fradeling av en parsell med areal ca. 2,5 daa av eiendommen

gnr. 48 bnr. 3. Parsellen skal benyttes til tomt for bestående bebyggelse på eiendommen,

og igjenværende del skal selges som tilleggsjord.

Søknaden er behandlet av næringssjefen som i sak DL-18/99 på visse vilkår har gitt samtykke

til omsøkte fradeling.

Sektorleder har ingen merknader til søknaden.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med  dette  tillatelse til fradeling av en

parsell med areal ca. 2,5 daa av eiendommen  gnr.  48 bnr. 3 på  følgende  vilkår:

*  Tomtegrensene må  utgås i  samråd med landbrukskontoret.
*  Tomta må  sikres  veirett.

M  d hilsen
,...

P u akei‘ii
seksjonsleder plan

..-—(.—'

Kopi;Landbrukskontoregijär -oppm.avd.,her



a

!

Side: 2

Eiendommens bygningsmasse:

Faktiske opplysninger:

Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i/av eneeie.

Det er ikke  drift  på bruket.  Drift i  området er husdyrhold,

planteproduksjon, skogbruk.

Området bruket ligger  i  har gode jordbruksvilkår.

Området bruket ligger  i  har gode skogbruksvilkår.

Hjelpesaker:

184199 00051 KVA Søknad om konsesjon

Saksutredning:

Søknaden gjelder fradeling av en parsell på 2,5 —  3 dekar fra en eiendom
på Hestekker  i  Valnesfjord. Fradelingen omfatter eiendommens bebyggelse —

resten av eiendommen skal selges som tilleggsjord.

Eiendommen består av en teig og ligger vel 300 meter fra fylkesvegen. Alt
areal er dyrka. Bebyggelsen består av et gammelt og et nytt boligus og et

uthus. Tunet ligger  i  et hjørne av eiendommen og fradeling gjør liten
skade for resten av eiendommen.

Dyrkajorda har  ikke  vært drevet  i  egen regi på årtider og er heller  ikke
blitt høstet av andre de siste årene.
Det er ikke så lenge  siden  den ble grøftet.

Vurdering:

Eiendommens areal er lite og har begrenset mulighet til å gi noen særlig
avkastning hvis bruket skulle bestå som egen driftsenhet.
Det foreligger søknad om konsesjon for erverv av resteiendommen som
tilleggsjord til eiendom som er  i  selvstendig drift og som har behov for

tilleggsjord.

Fradeling av tomt med eiendommens bygninger ville  ikke  ha vært forsvarlig
ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi hvis eiendommen
skulle ha bestått som egen driftsenhet. Når resten av eiendommen, som  i
dette tilfelle, skal selges som tilleggsjord stiller det seg annerledes.
Kjøper av eiendommen har ikke behov for bebyggelsen som står der.

Fradelingen vil neppe føre til noen driftsmessige ulemper for utnyttelsen

av resten av eiendommen, men det kan oppstå noen miljømessige ulemper.
Det tenkes da på med eventuell spredning av husdyrgjødsel på arealet som

Møtedato :  02/11/1999 Sakslisten: : DK, .. /X/QØ .Qakqnummør - 19A1nn nnn14 «..-«



Side:

ligger inntil  den fradelte tomteparsell. Men denne ulempe ansees ikke å
være så stor at fradeling bør nektes.

Næringssjefens vedtak (delegasjon):

Fradelingen ansees å være forsvarlig såfremt resten av eiendommen selges
som tilleggsjord.

Den vil heller ikke medføre drifts— eller miljømessige ulemper av noen

større grad for landbruket i området og vil heller ikke skade
kulturlandskapet.

Næringssjefen gir samtykke til omdisponering og fradeling av en parsell
på vel 2,5 dekar med påstående hus som omsøkt fra eiendommen gnr. 84,
bnr. 3 i Fauske, jfr. jordlovens  § 9 og 12.

Det settes som vilkår for fradelingen at resten av eiendommen skal selges
som tilleggsjord.

Oppmåling/tinglysning av tomta skal ikke iverksettes før kjøper av
eiendommen har fått konsesjon.

Det settes også som vilkår at tomtegrensene under oppmåling fastsettes i
samråd med landbrukskontoret.
Tomta må sikres veirett.

Saksbehandler: Svein Jensen

Kopi sendt til:

Heidi Myrvoll

Helskog

8215 Valnesfjord

Fauske kommune, drifts—teknisk.

Fylkesmannen i Nordland,Landbruksavdelingen.

Sign.  Kommune:. .[Mm/f/ØÅQMJZQé/Fylke .  . .  ..........  .  .  .....

Møtedato:  02/11/1999 Sakslistenr  : ØL —- ///?(? cannumm .  104100 mm“ M.
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Fra: Heidi Paula Myrvoll 

Sendt: onsdag 18. september 2019 08:11 

Til: Georg de Besche dy 

Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging 

av nytt hus i Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 

 

Hei igjen 

Jeg er klar over det tidligere vedtaket. Da du var på befaring ,ble jeg ble oppfordret av deg, til å skaffe 

en skriftlig dokumentasjon fra bøndene om at de ikke var interessert i å kjøpe tilleggsjord hos meg. 

Dette svaret fra bøndene hadde jeg fått hos dem muntlig tidligere, men du mente hvis jeg fikk det 

skriftlig, ville det åpne seg muligheter til å sett opp nytt hus på ny tomt. Derfor ble jeg overrasket  

 

Mvh Heidi Myrvoll 

 

 

Fra: Georg de Besche dy <Georg.De.Besche@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 16. september 2019 08:25 
Til: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Janne har vært i kontakt med meg. Og det er jeg som har formidlet tidligere vedtak til henne. Da jeg 

var på befaring med deg var jeg ikke kjent med at du hadde et tidligere vedtak som ikke er fulgt opp. 

Du fikk tilbakemelding fra meg at det du fremla ikke kunne gjennomføres da du fra tidligere hadde et 

vilkåret som er satt i tidligere fradeling. Den opplysning fant jeg i kommunens arkiv. Dette burde på 

ingen måte overraske. 

 

 

//Vennlig hilsen Georg de Besche dy 
Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75604808 / 99276468 
georg.de.besche@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 

 

 

 

Fra: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 16. september 2019 07:33 
Til: Georg de Besche dy <Georg.De.Besche@fauske.kommune.no> 
Emne: VS: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Hei 

Du var på befaring på min eiendom på Hestdekkerveien 10,på Nes i Valnesfjord (for ett par år 

siden,tror jeg.) 

mailto:georg.de.besche@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no
mailto:Georg.De.Besche@fauske.kommune.no


Jeg har nå fått av slag på å bygge nytt hus på denne eiendommen, pga. av noe som kom 

overraskende på meg, siden du var så positiv til dette. Jeg kan ikke huske om du fikk tilsendt 

dokumentasjon fra meg, på at bonden som har jord rundt min eiendom, ikke er interessert i å kjøpe 

dette som tilleggsjord. Jeg vil uansett sende en kopi til Janne Bjørnbakk som jeg har vært i kontakt 

med. 

 

 

Fra: Heidi Paula Myrvoll  
Sendt: mandag 16. september 2019 07:14 
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Hei 

 

Jeg har opplyst dere tidligere, da jeg hadde befaring på eiendommen, at de som er aktuelle kjøpere 

på tilleggsjord , ikke er interessert i dette. Dette har jeg fått skriftlig bekreftelse på, og kan sende det 

til dere, hvis det ikke ligger allerede på landbruks avd? Jeg fikk klare signaler fra person,(mener det 

var en Georg fra landbruksavd,) som var på befaring på eiendommen, at det ikke ville bli noe 

problem å få bygge nytt hus. Han var veldig positiv til dette og jeg fikk tilrådninger hvor det var mest 

hensiktmessig å bygge i forhold til vei, vann og kloakk. Ut fra disse signalene jeg fikk, er det noe 

merkelig at dere nå gir meg avslag. Har du vært i kontakt med han? 

 

Mvh Heidi Myrvoll 

 

 

 

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>  
Sendt: søndag 15. september 2019 18:37 
Til: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no> 
Emne: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

 

Se vedlegg. 

 

mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no


Til Fauske Kommune

S¢knad om  dispensasjon.

Jeg søker herved om dispensasjon for opphevelse av vilkåret om salg

av tilleggsjord på eiendom på Hestdekker i Valnesfjord, med gnr og

bnr 48/ 3.

Bakgrunnen for min søknad er at jeg ønsker å selge eiendommen,slik

at det skal bo folk der.

Eiendommen er såpass liten og har derfor ikke noen

næringsgrunnlag for å drives. Jorda har kun vært brukt til dyrking av

egne poteter og grønnsaker  i  alle år det har bodd folk der.

Jeg har tidligere vært i kontakt med bønder i nærområdet ang.

overtagelse av tilleggsjord, men ingen har vært interessert i dette. Jeg

har nå, etter oppfordring fra dere, fått en skriftlig bekreftelse på

dette.

Det er stadig familier som vil bo landlig, og som ønsker muligheter til

å dyrke egne grønnsaker. Håper kommunen ser positivt på at folk vil

bosette seg, og at verdier kan skapes ute på bygda.

Valnesfjord 14.10.19
”LCLk—RLEM (  YVBWÅÅÅ

Mvh Heidi Paula Myr
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18762     
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Sak nr.   Dato 
010/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter avslag oppstart av 
planarbeid 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for eiendom 101/1 jf § 12-
8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk samt LNFR i reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres til boligformål gjennom reguleringsplanarbeid. 
 

 
Vedlegg: 
18.12.2019 Fra forslagsstiller - Foreløpig situasjonsplan 1429546 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Saksfremlegg for kommunestyret 1429547 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Notat med begrunnelse for omregulering 1429548 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Foreløpig konseptillustrasjon 1429549 

18.12.2019 Svar administrasjon - administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 
1011 

1429550 

 
Saksopplysninger: 
I oktober 2019 har forslagsstiller og grunneier av gbnr 101/1 (‘’Heia vest’’ på Finneid) anmodet om et 
avklaringsmøte om å sette i gang med reguleringsplanarbeid for deler av overnevnte eiendom. 
Eiendommen er regulert til jord-/skogbruk-område (PBL 1985) og LNFR-formål (PBL 2008) i gjeldende 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Finneid.  
 
Grunneier ønsker imidlertid å legge til rette for etablering av bolig på eiendommen gjennom 
utarbeidelse av en ny detaljregulering. I denne forbindelse er det utarbeidet et notat som beskriver ide 
og konsept med begrunnelse for omsøkt omregulering. Det er også utarbeidet foreløpig situasjonsplan 
samt konseptillustrasjon. 
 
Forslagsstiller ble invitert til møte den 5. november med saksbehandler for landbruks-/skogbrukssaker, 
arealplanleggere og enhetsleder for plan- og samfunnsutvikling. I møtet ble det diskutert hva som var 
ønskelige tiltak i området og begrunnelse fra forslagsstiller. Etter møtet har kommunen svart 
forslagsstiller med et administrativt avslag til omregulering av eiendommen med følgende begrunnelse: 
 

‘’Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til «jord-
/skogbruk» i gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), mens søndre 
del, som er uregulert, er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2018. Å regulere 
området til boligformål vil være i strid med gjeldende reguleringsplan.  
Området er vurdert til å ha svært viktig landbruksverdi og bit for bit utbygging av landbruksareal 
vil stride mot føringene i den nasjonale jordvernstrategien (2015).Ved forslag om omdisponering 
av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensiale for fortetting og transformasjon være kartlagt. 
Vi har vurdert at kommunen ikke har behov for mer boligformål utover det som allerede er avsatt i 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som gjelder i dag. 



Fortetting er viktig, men det vurderes at kommunen har mere fortettingspotensial i direkte nærhet 
av sentrum. Disse områder kan fortettes uten at verdifull jordbruksareal omdisponeres.’’ 

 
I svar fra kommunen vises det også til pbl § 12-8:  
 

‘’Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke 
annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men 
forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt 
stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.’’ 

 
Forslagsstiller ber i en henvendelse den 18. desember om at saken forelegges kommunestyret til endelig 
avgjørelse med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8. Planutvalget er delegert myndighet for vedtak 
etter pbl § 12-8. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Saken har vært vurdert etter gjeldende planer i kommunen, samt regionale og nasjonale føringer for 
arealplanlegging, herunder nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. I 
disse nasjonale forventninger og bærekraftsmål vises det til forutsigbare prosesser som følger opp 
kommuneplanen, og viktigheten av landbruk og utmarksressursene.  
 
Kommunen har som mål å legge til rette for høy arealutnyttelse i Fauske sentrum gjennom forutsigbar 
og bærekraftig areal- og transportplanlegging. Planen for Fauske sentrum ble vedtatt i april 2018. 
Reguleringsplan for Finneid er under arbeid i kommunal regi og i sluttfasen. Det har vært gjennomført et 
regnskap i oktober 2019 på boligområder som per i dag ikke er bebygd i Fauske, Valnesfjord og 
Sulitjelma. Regnskapet viser at det bare i reguleringsplanen for Finneidlia finnes 64 boligtomter som ikke 
er bebygd i dag. I tillegg er det 213 boligtomter innenfor 2 km fra Fauske sentrum ubebygd, samt 180 
dekar med boligareal avsatt i kommuneplanens arealdel som enkelt kan reguleres til boligtomter. 
 
Kommunen jobber med ferdigstilling av Sjåheia reguleringsplan som tilrettelegger for 88 tomter. I 
Holtanveien er det at avsatt ca 117 dekar med boligformål som kommunen eier og som kan reguleres til 
boligtomter etter behov. Alle disse områder som er avsatt til boligformål er på areal som ikke har høy 
landbruks- eller naturverdi. Denne oversikten viser at kommunen gjennom plan har tilrettelagt for store 
arealer til boligformål, og mulighet til sentrumsnært boligbygging for en høyere antall personer enn 
prognosen av befolkningsøkningen er i Fauske kommune frem til 2050. Det viser at det i praksis ikke er 
behov for mer areal til boligformål de neste 30 år. 
 
I forhold til landbruk har stortinget vedtatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal 
være under 4000 dekar innen 2020 i samsvar med oppdatert jordvernstrategi. Utbyggingsløsninger som 
kan redusere nedbygging av dyrka mark skal vurderes i samsvar med den nasjonale jordvernmålet. 
 
Ved å igangsette planarbeid hvor jordbruksareal av høy verdi omreguleres til boligformål vil kommunen 
underminere sine egne strategier i nylig vedtatt kommuneplan, samt skape presedens for bit-for-bit 
utbygging av jordbruksareal. Dersom kommunen velger å la forslagsstiller regulere området til 
boligformål vil kommunen også risikere at det kommer innsigelse fra Fylkesmannen med bakgrunn i 
jordvernstrategien og gjennomført regnskap på boligareal i Fauske. Kommunen må vurdere hvor mye 
ressurser en ønsker å bruke på saksbehandling av en slik plan. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



Arkitektur- Bodø

51 95045 - Heia boligområde - A1 0-2 - Skisse situasjonsplan - 201 9-09-30 - 1 :2000 -

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor.
Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen
beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måteeller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Ivar Leifseth 
Heia 34 
8210 Fauske 
 
          Fauske, 16.12.19 
Fauske kommune 
Enhet plan/utvikling 
 

 

Saksfremlegg for kommunestyre 

 

Jeg viser til svar med administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 101/1 (Heia Vest), datert 
07.11.2019 (deres ref.: 19/16430). Jeg ber om at denne beslutningen og dette saksfremlegget 
forelegges plan- og utviklingsutvalget og kommunestyret for endelig beslutning. 

Befolkningsutvikling i Fauske kommune er i likhet resten av landet preget av fraflytting og foreldning i 
distriktene:  

«Aldringen blir klart sterkest i distriktene, og flyttemønstrene forsterker aldringen på to måter: Unge 
mennesker i fruktbar alder flytter mot byen, og i tillegg blir dermed også barna i større grad født 
sentralt. De eldre blir igjen på bygda, og i 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del 
distriktskommuner ha passert 70 år.» (kilde: SSB) 

Fauske kommune har muligheter til å jobbe mot denne utviklingen både gjennom å skape egen 
næring og arbeidsplasser, men også gjennom nærheten til Bodø som vekstsentrum. Presset på 
boligprisene i Bodø fører til økt mobilitet, en tendens man allerede har sett med tilflytting til 
Valnesfjord og fulle pendlertog fra Fauske til Bodø. For å trekke folk ut av byen må man blant annet 
ha attraktive boligtomter med bred markedsappell. 

Heia Vest er et mulighetsområde for boligutvikling i Fauske kommune. Området er planlagt 
tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper, med ulike ønsker og behov. Det er lagt opp til varierte 
boligformer, alt fra eneboliger/rekkehus for barnefamilier/personer i etableringsfasen til 
leilighetsbygg beregnet for eldre og andre med behov for tilrettelegging (ref. utvikling andre plasser i 
landet med «eldrekollektiv» og andre boformer for eldre). 

Heia Vest ligger attraktivt til med sin sørvendte plassering og flotte utsikt mot Saltenfjorden. 
Barnehage, skole, kollektivtransport, butikk, idrettsanlegg og turområder ligger alt i gangavstand 
innen en radius på noen få hundre meter. Det legges også opp til tilrettelegging for myke trafikanter i 
en utvikling av dette området, inkludert en tilknytning med adkomstvei og gang-/sykkelvei til 
Liaveien, samt en mulig gang-/sykkelvei langs Vatnbygdveien. Dette vil gi en raskere og tryggere 
skolevei for barn og unge som bor der. Teknisk infrastruktur, herunder vei med tilhørende gang- og 
sykkelvei, VA og strøm er i tillegg allerede etablert i området. 

Miljøaspektet ivaretas også i utviklingen av Heia Vest gjennom etablering av parsellhager og 
grøntområder. Det legges opp til at store deler av området for dyrket mark fortsatt skal være 
tilgjengelig for dyrking, med muligheter for å leie seg en parsell og dyrke denne. Det er lagt til grunn å 
skape et attraktivt boligområde som vil kunne tilfredsstille de behovene fremtidens beboere på 
Finneid kan tenkes å ha: ønske om nærhet til natur og fellesskapsløsninger (både for barnefamilier og 
eldre), og muligheten for en mer bærekraftig livsstil gjennom selvforsyning/kortreist mat. 



Omregulering og utvikling av Heia Vest bør derfor sees på som en ressurs for Fauske kommune med 
tanke på fortetting og befolkningsutvikling/vekst. Jeg ber derfor plan- og utviklingsutvalget og 
kommunestyret vurdere denne beslutningen og se på mulighetene som ligger for boligutvikling i 
dette området. 

 

Vedlagt er notat fra Norconsult med begrunnelse for omregulering av deler av gnr 101 bnr 1 på 
Finneid. 

 

Med vennlig hilsen 

Ivar Leifseth (sign.) 

Grunneier gbnr 101/1 (Heia Vest) 
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Til: Fauske kommune v/Plankontoret 

Fra: Soia Rahasindrainy 

Dato 2019-10-01 

 Notat med begrunnelse for omregulering av deler av gnr 101 bnr 1 på 

Finneid 

1. Bakgrunn 

Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til «jord-/skogbruk» i 

gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), mens søndre del, som er uregulert, er 

avsatt til LNFR i kommeplanens arealdel vedtatt 30.04.2018.  

 

Figur 1: Utsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan. Kartgrunnlag: kommunekart.com. Bearbeidet av 
Norconsult.  

Det var tidligere sauedrift og senere potetåker på eiendommen. Driften ble nedlagt i 2008 på grunn av 

manglende lønnsomhet. I dag er jorda slått (overflatedyrket), men en er ikke avhengig av jorda til dette 

formålet.  

Grunneier ønsker å utvikle eiendommen til boligformål og har vært i kontakt med Fauske kommune i denne 

forbindelse. Kommunen kom med tilsvar om at det er ønskelig å få fremlagt skisser som viser hva grunneier 

har tenkt på eiendommen. 

Nedenfor fremgår grunneiers tanker og ideer samt begrunnelse for omreguleringen. Det vises også til 

vedlagte vedlegg: «Skisse situasjonsplan» samt «Illustrasjon konsept».  
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2. Tanker og ideer samt begrunnelse for omreguleringen   

Utviklingen i området har gjort at landbrukseiendommen ligger «inneklemt» mellom øvrige boligfelt. 

Eiendommens plassering er derfor ideell ift. det å få til en god fortetting. Dessuten ligger området ganske 

nær Fauske sentrum (ca. 2,5 km). Omsøkt fortetting vil derfor være i tråd med utbyggingsprinsippet Fauske 

kommune har, dvs. fortetting i og rundt Fauske sentrum.  

Teknisk infrastruktur, herunder vei med tilhørende gang- og sykkelvei, VA og strøm er allerede etablert i 

området. Finneid skole ligger også kun ca. 350 m (i luftlinje) nord for eiendommen.  

Forslag til for utvikling av eiendommen baserer seg på at store deler av området for dyrket mark fortsatt skal 

være tilgjengelig for dyrking, med muligheter for å leie seg en parsell og dyrke denne. Det er lagt til grunn å 

skape et attraktivt boligområde som vil kunne tilfredsstille de behovene fremtidens beboere på Finneid kan 

tenkes å ha: ønske om nærhet til natur og fellesskapsløsninger, og muligheten for en mer bærekraftig livsstil 

gjennom selvforsyning/kortreist mat. 

 

Figur 2: Skisse situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult. 
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Med ovennevnte som utgangspunkt er det foreslått å fortette relativt mye i nordre og søndre del av 

eiendommen samt fortette langs eksisterende atkomstvei sentralt i området. Dette gjør det mulig å bevare 

grønndraget gjennom den tidligere dyrkamarken. Mellom bebyggelsen vil det være relativt store arealer som 

vil kunne benyttes til dyrking, lek og fellesaktiviteter. Arealer avsatt til lek er plassert nært de interne 

gangforbindelsene, som igjen tenkes påkoblet etablerte stinett. For barn og unge som bor i Liaveien åpner 

dette muligheten til å ta seg frem til skolen raskere og på en tryggere måte.   

 

Figur 3: Illustrasjon konsept. Utarbeidet av Norconsult.  
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Det er lagt stor vekt på at hver enkelt boenhet ikke har for store private hager. Av den grunn er det foreslått 

varierte boligtyper som kompletterer den eksisterende eneboligstrukturen i området og som er tilpasset 

beboere i ulike livsfaser: kjedehus (nordre del), rekkehus (midtre del) og leilighetsbygg (søndre del).  

3. Øvrige vurderinger  

En ser for seg at kjede- og rekkehusene kan føres opp i inntil 2 etasjer. Når det gjelder leilighetsbyggene har 

en ikke gjort en vurdering av byggehøydene, men estimert 2-3 etasjer + eventuelt p-kjeller. Dette ønskes 

avklart med planmyndigheten.  

Byggegrensene foreslås satt 30 m fra jernbanen/jernbanetunnelen (jernbanemidte), mens byggegrense mot 

veien (Tinkelheia) foreslås satt 15 m fra veimidte.  

Når det gjelder felles leke- og uteoppholdsareal tenkes det tatt utgangspunkt i kravene i gjeldende 

kommuneplan.  

Det er gjort en grov vurdering av topografien for å kunne tegne de nye atkomstveiene, men disse er ikke 

prosjektert. Det er også tegnet inn en atkomst til arealene som er avsatt til enebolig i gjeldende 

reguleringsplan i østre del av området. Dette vil bli en del av planarbeidet. Dette gjelder også eksakt 

plassering av interne gangforbindelser gjennom tomteområdet.  

Mulighet for atkomstvei til Liaveien via planområdet (se skisse situasjonsplan) vil bli vurdert i forbindelse med 

planarbeidet.  

Det vil videre bli gjort rede for om det vil bli behov for å legge om eksisterende ledninger. 
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Norconsult AS 
Soia Rahasindrainy 
 

 
 
 

Svar - administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 
101/1 
Vi viser til deres forespørsel om omregulering av deler av eiendom gbnr 101/1. Etter intern 
vurdering tatt en avgjørelse at planinitiativet ikke bør føre frem. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Begrunnelse: 
Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til 
«jord-/skogbruk» i gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), 
mens søndre del, som er uregulert, er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel vedtatt 
30.04.2018. Å regulere området til boligformål vil være i strid med gjeldende reguleringsplan.  
 
Området er vurdert til å ha svært viktig landbruksverdi og bit for bit utbygging av 
landbruksareal vil stride mot føringene i den nasjonale jordvernstrategien (2015).Ved forslag 
om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensiale for fortetting og 
transformasjon være kartlagt. Vi har vurdert at kommunen ikke har behov for mer boligformål 
utover det som allerede er avsatt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som 
gjelder i dag. 
 
Fortetting er viktig, men det vurderes at kommunen har mere fortettingspotensial i direkte 
nærhet av sentrum. Disse områder kan fortettes uten at verdifull jordbruksareal 
omdisponeres. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Dispensasjonssøknad for Erikstad silanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’grønnstruktur’’ (GGR) og formålet ‘’areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag’’ 
(LNFR). Det gis også dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 byggeforbud i 
hundremetersbeltet med følgende forbehold: 

· tiltak gjennomføres utenom hekkesesongen fra 1. mai - 15. juli. 
· Dersom det er mulig, bør anlegget med tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av dagens 

infrastruktur. På denne måten vil en kunne redusere beslagleggelsen av dyrket mark og 
strandsoneareal. 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering av Rambøll at ytterlige grunnundersøkelser 
må gjennomføres, kreves dette gjennomført før byggetillatelse gis. 
 

 
Vedlegg: 
10.01.2020 NKF - Kulturminnefaglig uttalelse -  søknad om dispensasjon for etablering 

av Erikstad Silanlegg 
1430543 

10.01.2020 NOF - Høringssvar om dispensasjon for etablering av Erikstad Silanlegg 1430544 

10.01.2020 Fylkesmannen - Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering nytt 
Erikstad Silanlegg 

1430545 

10.01.2020 Vedlegg 3-1 Situasjonsplan (251140) 1430546 

10.01.2020 Vedlegg 3-2 Situasjonsplan (251141) 1430547 

10.01.2020 Vedlegg 1 - Begrunnelse for dispensasjonssøknaden (251138) 1430548 
 
Saksopplysninger: 
For å kunne bygge et nytt silanlegg vest for eksisterende Erikstad silanlegg, søker avdeling VVA om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål ‘’grønnstruktur’’ (GGR) og formålet ‘’areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag’’ (LNFR). I tillegg søkes det dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 byggeforbud i 
hundremetersbeltet. 
 
Fauske kommune ved enhet Vei, vann og avløp (VVA) søker Fauske kommune om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven for parsell av 
eiendom gnr: 104 bnr: 10. Parsellen er om lag 2,6 dekar. Der skal et nytt silanlegg etableres 
vest for eksisterende Erikstad silanlegg, og kobles på eksisterende ledningsnett. Parsellen 
slås sammen med Fauske kommunes eiendom gnr: 104, bnr: 752 (se kartutsnitt som er 
vedlagt brevet. Aktuelle tomtegrenser samt utforming av nytt silanlegg er omtrentlig). 
 
Begrunnelse: 
Eksisterende anlegg ble bygget etter datidens minstekrav og bærer preg av vedlikeholds- og 



oppgraderingsbehov. Det har de senere år vært flere tilfeller av driftsstans på grunn av 
slitasje på prosessutstyr. Under reparasjonsperioder går alt avløpsvann direkte ut i fjorden 
uten siling, med påfølgende forurensning av vannområdene. For å forebygge risiko for 
uønskede utslipp i havet behøves en oppgradering av anlegget. 
 
Ved å etablere det nye anlegget på nabotomten kan driften opprettholdes under byggingen 
av det nye anlegget. Etter at nye Erikstad silanlegg er ferdigstilt og satt i drift vil det 
eksisterende anlegget rives. Avstanden til boligbebyggelsen i øst vil øke og dermed redusere 
silanleggets påvirkning på den nærmest beliggende bebyggelsen. 
 
Tiltakshavers vurdering er at tiltaket berører LNFR-området i såpass liten grad at hensynet 
bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgning av dispensasjonssøknaden. 
Tiltaket vil plasseres slik at det fortsatt vil være mulig å passere anlegget på sjøsiden. 
Tiltakshaver vurderer at hensynet bak bestemmelsen om 100-metersbeltet ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved innvilgning av dispensasjonssøknaden. 
 
Tiltaket vil muligens berøre areal avsatt til grønnstruktur (tursti). Tiltaket vil imidlertid forsøkes 
lagt noe lengre nord, for å unngå å krysse grønnstrukturen. Dersom det blir nødvendig å 
berøre arealet foreslås at Fauske kommune avsetter tilsvarende areal (sør for silanlegget) 
ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Innspill og vurderinger: 
I høringsfasen er det kommet inn 3 innspill til dispensasjonen. Uttalelsene beskrives kortfattet her: 
 
Fylkeskommunen  
Så langt de kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er 
imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. 
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland 
underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre 
arbeide i marken. 
 
Vurdering: Tas til orientering og nevnte pålegg bringes videre til enhet VVA. 
 
Norsk ornitologisk forening 
NOF er i utgangspunktet kritisk til etablering av bygninger og infrastruktur som ikke er klargjort gjennom 
kommuneplanens arealdel, og vi ber dessuten Fauske kommune praktisere en særdeles restriktiv 
politikk hva dispensasjon fra arealplanen angår, likeledes dispensasjoner fra byggeforbudet i 
hundremetersbeltet. Her legges det opp til etablering nært allerede etablert anlegg og infrastruktur. 
Dette gjør inngrepet mindre og kan etter vår mening aksepteres. I fremtiden må alle kommuner tilstrebe 
arealnøytralitet, på samme måte som vi skal bli klimanøytrale. Bare slik kan vi skape en reel bærekraftig 
utvikling, der nærings- og velferdsutvikling går i null eller pluss for naturmangfoldet. 
 
Vi vil gi kommune ros for vilkår om å legge anleggsarbeidet utenom hekketiden: Et nytt silanlegg bør 
imidlertid plasseres utenfor hekkesesongen for å unngå at fugler innenfor eller i nærheten av området 
blir forstyrret. Dette anbefales tatt med som forbehold i dispensasjonsvedtaket. Dette må følges opp i 
det endelige vedtaket. Hekketiden bør konkretiseres, og settes til fra 1. mai til 15. juli i dette tilfellet. Vi 
oppfordrer kommunen til å innføre en slik vilkår i alle reguleringer og plansaker der det er fare for at 
utbyggingen vil skje på eller nært hekkende våtmarks- og/eller sjøfugler, eller dersom man må gjøre 
inngrep i områder med rik løvskog der man har grunn til å tro at hekketettheten av fugler er særlig høy. 
 



Vurdering: Tas til etterretning. Angitt hekketid fra 1. mai til 15. juli tas inn i forutsetningen for 
dispensasjon.  
 
Fylkesmannen 
Fylkesmannen har forståelse for den samfunnsmessige betydningen tilknyttet etablering av nytt 
silanlegg. Ettersom det er knyttet landbruksinteresser og strandsoneinteresser (natur og friluftsliv), er 
det viktig at anlegget gis en best optimalisert plassering. Dersom det er mulig, bør anlegget med 
tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av dagens infrastruktur. Mye av anlegget vil da i stor grad kunne 
lokaliseres innenfor eiendom 104/752. På denne måten vil en kunne redusere beslagleggelsen av dyrket 
mark og strandsoneareal. Selv om andre vilkår i pbl § 19-2 andre ledd lar seg oppfylle er det også 
nødvendig at første vilkår lar seg oppfylle for at kommunen i det hele tatt har hjemmel til å innvilge 
dispensasjon. Vi anbefaler kommunen om å se på alternativ lokalisering i tråd med det forannevnte. 
 
Vurdering: Tas til etterretning. Det vurderes at hensynene bak formålet det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, med forbehold at tiltaket lokaliseres mest mulig i tilknytning til eiendom 104/752 og 
mest mulig i område som ikke er i bruk til (eller minst egnet for) landbruksformål.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
I begrunnelsen for søknaden vises det til oppgraderingsbehov av eksisterende anlegg, som gjør at 
forurensningsfare for vassdrag i Fauske reduseres. I tillegg gjør den nye plasseringen at det vises mer 
hensyn til boligområdet nordøst for området, samt turstien øst for området. 
 
Hensynene vurderes ivaretatt tilstrekkelig både med tanke på mulighet til ferdsel i strandsonen, LNFR-
formål og tursti-formål. Det vil ha store fordeler ved at det etableres et silanlegg med større kapasitet og 
bedre renseanlegg enn dagens løsning. Fordelene ansees å være større enn ulempene. 
 
Begrunnelsen for søknaden viser at det ikke er aktuelt å plassere anlegget et annet sted, da det i så 
tilfelle ikke vil være mulig å opprettholde driften under byggingen av det nye anlegget. Alternativene vil 
være meget kostbar og uheldig. 
 
Vurdering etter miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12: 
Naturbasen fra miljødirektoratet, samt lokalkunnskap vurderes som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. I 
tillegg har saksbehandler sjekket artskart. Kunnskapsgrunnlaget vurderes fullstendig, og føre-var-
prinsippet § 9 vil dermed ikke komme til anvendelse. Kunnskapsgrunnlaget viser at det innenfor 
tiltaksområdet ikke er registrert utvalgte naturtyper eller arter som er vernet eller av stor 
forvaltningsinteresse. Det vises heller ingen funn i direkte nærheten av området som kan bli påvirket av 
det omsøkte tiltaket. Et nytt silanlegg bør imidlertid plasseres utenfor hekkesesongen for å unngå at 
fugler innenfor eller i nærheten av området blir forstyrret. Dette er tatt med som forbehold i 
dispensasjonsvedtaket. Silanlegget vil ivareta prinsippet § 10 ved at forurensningsfare ved utbedring av 
eksisterende renseanlegg reduseres og tiltaket vil dermed være til fordel for økosystemet Fauskevika. 
§§ 11-12 får ikke anvendelse. 
 
Vurdering av § 12 vassdragsloven: 
Tiltaket kobles på eksisterende ledningsnett ut mot Fauskevika. Forurensningsfare ved 
utbedring av eksisterende renseanlegg vi bli redusert og dermed være til fordel for 
økosystemet i vassdraget Fauskevika. Det vurderes at vassdragets økologiske tilstand ikke 
vil endres av tiltaket. 
 
Andre vurderinger: 
Kommuneplanens arealdel (sentrum) med bestemmelser og retningslinjer vil fremdeles være 
gjeldende for området. Herunder må det gjennomføres undersøkelse på kvikkleirefare med 
eventuelle forebyggende tiltak før etablering av et silanlegg kan gjennomføres. Fauske 



kommune har valgt å lyse ut prosjektet som to totalentrepriser. Leverandør av prosessutstyr 
som den ene delen, mens bygget vil bli lyst ut så snart vinner av prosess er kåret. Arbeidet 
med å velge prosessleverandør er i igangsatt og forventes avklart i løpet av mars 2020. 
Valget av prosessleverandør avgjør da hvordan byggets utforming blir. Som det framkommer 
i rapporten fra Multiconsult så vil behovet for en eventuell supplerende rapport med 
grunnundersøkelse først bli avklart når en vet hvordan byggets utforming blir. 
 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet. Området er ikke innenfor et 
kartlagt friluftsområde eller andre verneverdige områder. 
 
Konklusjon: 
Søknaden anbefales innvilget. Saken forelegges planutvalget med forslag til vedtak, samt følgende 
forbehold: 

· tiltak gjennomføres utenom hekkesesongen fra 1. mai - 15. juli. 
· Dersom det er mulig, bør anlegget med tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av dagens 

infrastruktur. På denne måten vil en kunne redusere beslagleggelsen av dyrket mark og 
strandsoneareal. 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering av Rambøll at ytterlige grunnundersøkelser må 
gjennomføres, kreves dette gjennomført før byggetillatelse gis. 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kulturminnefaglig uttalelse -  søknad om dispensasjon for etablering av 
Erikstad Silanlegg   

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om 
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 
 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge 
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en 
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det 
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. 
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Davidsen 
seksjonsleder for Kulturminner 
       Martinus Hauglid 
       arkeolog 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Høring - søknad om dispensasjon for etablering av Erikstad Silanlegg. Høringssvar fra Norsk 
Ornitologisk Forening  
 
For å kunne bygge et nytt silanlegg vest for eksisterende Erikstad silanlegg, søker avdeling VVA om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål ‘’grønnstruktur’’ (GGR) og formålet LNFR. I tillegg 
søkes det dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 byggeforbud i hundremetersbeltet.  
 
NOF er i utgangspunktet kritisk til etablering av bygninger og infrastruktur som ikke er klargjort 
gjennom kommuneplanens arealdel, og vi ber dessuten Fauske kommune praktisere en særdeles 
restriktiv politikk hva dispensasjon fra arealplanen angår, likeledes dispensasjoner fra byggeforbudet i 
hundremetersbeltet. Sonen mellom land og hav er ofte områder med konsentrerte forekomster av 
hekkende og rastende fugler tilpasset akkurat dette begrensete miljøet, mange av disse i tilbakegang og 
under press fra ulikt hold. Slike områder er også viktig for rekreasjon og friluftsliv. Der man har 
gruntvannsområder og bløtbunnsområder som blir blottlagt på fjære sjø i nærheten er naturverdiene 
størst.  
 
Her legges det opp til etablering nært allerede etablert anlegg og infrastruktur. Dette gjør inngrepet 
mindre og kan etter vår mening aksepteres. I fremtiden må alle kommuner tilstrebe arealnøytralitet, på 
samme måte som vi skal bli klimanøytrale. Bare slik kan vi skape en reel bærekraftig utvikling, der 
nærings- og velferdsutvikling går i null eller pluss for naturmangfoldet. Flakstad (Nordland) og 
Lillestrøm (Viken) er kommuner som allerede har dette som egenerklærte målsetninger. 
 
Vi vil gi kommune ros for vilkår om å legge anleggsarbeidet utenom hekketiden: Et nytt silanlegg bør 
imidlertid plasseres utenfor hekkesesongen for å unngå at fugler innenfor eller i nærheten av området 
blir forstyrret. Dette anbefales tatt med som forbehold i dispensasjonsvedtaket. Dette må følges opp i 
det endelige vedtaket. Hekketiden bør konkretiseres, og settes til fra 1. mai til 15. juli i dette tilfellet.  
 
Vi oppfordrer kommunen til å innføre en slik vilkår i alle reguleringer og plansaker der det er fare for at 
utbyggingen vil skje på eller nært hekkende våtmarks- og/eller sjøfugler, eller dersom man må gjøre 
inngrep i områder med rik løvskog der man har grunn til å tro at hekketettheten av fugler er særlig høy. 
Les mer om slik skog her.    
 
For Norsk Ornitologisk Forening  

    
  
Martin Eggen, naturvernrådgiver   Atle Ivar Olsen, leder NOF avd. Nordland  
 
KOPI:  
Fylkesmannen i Nordland 

mailto:nof@birdlife.no
http://www.birdlife.no/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2392
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Postboks 93 
8201 Fauske 
Att. Renee Normann 
 

  
 

Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering nytt Erikstad Silanlegg - 
Fauske 

Fylkesmannen visert til oversendelse datert 25.11.19. 
 
Saken gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel og forbudet etter pbl. § 1-
8 mot tiltak i hundremeterbeltet langs sjøen for etablering av nytt avløpsanlegg på Erikstad. 
 
Fylkesmannen har forståelse for den samfunnsmessige betydningen tilknyttet etablering av nytt 
silanlegg. Ettersom det er knyttet landbruksinteresser og strandsoneinteresser (natur og friluftsliv), 
er det viktig at anlegget gis en best optimalisert plassering. Dersom det er mulig, bør anlegget med 
tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av dagens infrastruktur. Mye av anlegget vil da i stor grad 
kunne lokaliseres innenfor eiendom 104/752. På denne måten vil en kunne redusere 
beslagleggelsen av dyrket mark og strandsoneareal.  
 
Selv om andre vilkår i pbl § 19-2 andre ledd lar seg oppfylle er det også nødvendig at første vilkår lar 
seg oppfylle for at kommunen i det hele tatt har hjemmel til å innvilge dispensasjon. Vi anbefaler 
kommunen om å se på alternativ lokalisering i tråd med det forannevnte.  
 
Vi ber om å bli underrettet om vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug E. Knutsen (e.f.) 
fung. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 



Ekisterendesilanlegg

Nytt silanlegg
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Vedlegg 1 
Dispensasjonssøknad til Fauske kommune 
 

Dispensasjonssøknad 
 
Fauske kommune ved enhet Vei, vann og avløp (VVA) søker Fauske kommune om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven for parsell av eiendom gnr: 104 bnr: 10. 
Parsellen er om lag 2,6 dekar. Der skal et nytt silanlegg etableres vest for eksisterende Erikstad 
silanlegg, og kobles på eksisterende ledningsnett. Parsellen slås sammen med Fauske kommunes 
eiendom gnr: 104, bnr: 752 (se kartutsnitt under, men merk at aktuelle tomtegrenser samt 
utforming av nytt silanlegg er omtrentlig). 
 

 
Figur 1: Situasjonsplan 

 

Beskrivelse av tiltaket 
Bygget planlegges etablert med en hovedetasje, en messaninetasje over deler av hovedetasjen 
samt underetasje under deler av bygget. Byggets fotavtrykk vil bli om lag 500 m2. Utenfor bygget 
etableres kjørbare plater på to sider, samt trafikkarealer. 
 
Snitt- og plantegninger fra skisseprosjektet kan oversendes på forespørsel. Disse er inntil videre 
unntatt offentlighet grunnet at flere leverandører er aktuelle for levering av prosessanlegget, og 
byggets utforming blant annet avhenger av type prosessanlegg.  
 
 

mailto:post@hrprosjekt.no
http://www.hrprosjekt.no/
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Endelig arealbehov, plassering og utforming vil bli avklart i videre forprosjektering, og etter 
oppmålingsforretning er gjennomført. Geoteknisk forprosjektering, type prosessanlegg og 
sporing av større kjøretøy vil bestemme utforming av endelig situasjonsplan og avgrensning av 
tomten. 
 
Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel:  

 Del 4 Grønnstruktur – §6.1 Fellesbestemmelser – Område GGR 

 §5.1.1 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Område LL21 

 
Videre søkes det dispensasjon fra plan- og bygningsloven: 

 §1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
 

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden 
Tiltaket det søkes dispensasjon for er av stor samfunnsmessig betydning for Fauske kommune. 
Eksisterende silanlegg i Hansbakken på Erikstad ble etablert i 2000/01. Silanlegget behandler 
avløpet fra hele Fauske-området fra Finneid i øst og til Erikstad/ Stranda i vest og Søbbesva/ 
Vestmyra/ Hauan i nord. 
 
Eksisterende anlegg ble bygget etter datidens minstekrav og bærer preg av vedlikeholds- og 
oppgraderingsbehov. Det har de senere år vært flere tilfeller av driftsstans på grunn av slitasje 
på prosessutstyr. Under reparasjonsperioder går alt avløpsvann direkte ut i fjorden uten siling, 
med påfølgende forurensning av vannområdene. For å forebygge risiko for uønskede utslipp i 
havet behøves en oppgradering av anlegget. 
 
Det nye silanlegget planlegges bygget iht. kapittel 14 i avløpsforskriften. Det vil si at anlegget da 
dimensjoneres som et sekundærrenseanlegg med høyere krav enn hva som er tilfellet i dag. På 
denne måten vil det nye anlegget være forberedt for økt utslippsmengde i Fauske-området, slik 
at det kan håndtere en befolkningsvekst i kommunen. Samtidig er anlegget dimensjonert for 
eventuelle strengere krav i forurensningsforskriften. 
 
Det nye silanlegget er planlagt etablert på nabotomten til eksisterende anlegg, og kobles på 
eksisterende ledningsnett. Ved å etablere det nye anlegget på nabotomten kan driften 
opprettholdes under byggingen av det nye anlegget. Etter at nye Erikstad silanlegg er ferdigstilt 
og satt i drift vil det eksisterende anlegget rives.  
 
Det nye anlegget etableres noe lengre vest enn eksisterende, slik at avstanden til 
boligbebyggelsen i øst vil øke. Dette vil redusere silanleggets påvirkning på den nærmest 
beliggende bebyggelsen. 
 

Vurdering av prioriterte nasjonale og viktige regionale hensyn 
Parsellen som Fauske kommune har ervervet fra Nordland Fylkeskommune er om lag 2,6 daa, 
noe som utgjør om lag 4,5 % av eiendom 104/10. LNFR-området forventes å bli berørt 
tilsvarende.  
 
Tiltakshavers vurdering er at tiltaket berører LNFR-området i såpass liten grad at hensynet bak 
bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgning av dispensasjonssøknaden.  
 
Tiltaket vil etableres innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. I slike områder skal det iht. PBL §1-8 
tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, og 
tiltak, foruten fasadeendringer, skal ikke settes i verk.  
 
Tiltaket vil plasseres slik at det fortsatt vil være mulig å passere anlegget på sjøsiden. 
Tiltakshaver vurderer at hensynet bak bestemmelsen om 100-metersbeltet ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved innvilgning av dispensasjonssøknaden. 
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Tiltaket vil muligens berøre areal avsatt til grønnstruktur (tursti). Tiltaket vil imidlertid forsøkes 
lagt noe lengre nord, for å unngå å krysse grønnstrukturen. Dersom det blir nødvendig å berøre 
arealet foreslås at Fauske kommune avsetter tilsvarende areal (sør for silanlegget) ved neste 
rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Dispensasjonen berører LNFR-område, strandsone og grønnstruktur. Av den grunn skal 
dispensasjonssøknaden sendes Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune for 
uttalelse.  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1749     
 Arkiv sakID.: 19/3000 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Fjellfarer as - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - heli-skiing. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag – forbud mot heliskiing og liknende avslås søknad fra Fjellfarer as, Sulitjelma. 
Begrunnelse er at det i forskriften ikke gis mulighet for kommuen å gi dispensasjon til heli-skiing. 
 

 
Vedlegg: 
02.12.2019 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1428169 

06.01.2020 Uttalelse - Heliskiing - Fjellfarer AS - Sulitjelma - Fauske 1430058 

20.01.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - heli-skiing - 
svar på hørig. 

1431321 

03.02.2020 Forskrift om bruk av kommunens myndighet.... 1432661 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for 
å ta gjester med på heli-skiing i Sulitjelma-massivet. Det er snakk om inntil fem prøveturer i 2020.  
 
Saksopplysninger:  
Fjellfarer as søker om å ta med gjester som bor på Messa på Jakobsbakken på heli-skiing i Sulitjelma-
massivet (Suliskongen og Vardetoppen).  De ønsker å teste ut dette med inntil 5 prøveturer i 2020. Det 
skal benyttes helikopter som skal ta gjester fra Jakobsbakken og ut til fjelltopper i Sulis.  Helikopteret 
setter av skiløperne på fjelltoppene.  De kjører deretter ned fra fjellet og blir plukket opp ved 
Sulitjelmabreen eller der de kjører ned.  
 
Tidsrommet for transport er i månedene mars, april og mai. 
 
Saken er sendt til høring til Fylkesmannen i Nordland og til Balvatn reinbeitedistrikt. 
Svar fra begge ligger ved saken. 
 
Fylkesmannen viser bl a til forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag – forbud mot heliskiing og liknende. Det innebærer at det ikke er  
tillatt å legge ut landingsplasser på fjelltopper, som bare har interesse for heliskiing, for kortvarig 
opphold eller utgangspunkt for dagsturer og lignende. Det finnes ingen dispensasjonsadgang. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt sier i sin uttalelse at det kan gis dispensasjon for inntil 5 prøveturer i perioden 
mars til og med 20. april.  Dette på grunn av at simler og kalver trenger ro i kalvingsperioden, etter 20. 
april. Hvis det er rein i området må turene avbrytes. 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
I og med at det i i motorferdselslovverket ikke er gitt tilgang til at kommunen kan gi dispensasjon til heli-
skiing som omsøkt, innstiller rådmannen på at søknaden avslås. 
 
Viser for øvrig til uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



27. november 2019
Fauske Kommune
Plan- og utviklingsutvalget
Torggata 21, 8200 Fauske

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i

utmark og vassdrag

Opplysninger om søker
Fjellfarer AS
Orgnr: 914 798 035
Froskedamsveien 7
8230 Sulitjelma

Vi er en reiselivsbedrift bestående av Mona Mosti, Thor Åge Jensen og Erik Jensen Liland.
Vi satser stort på overnatting og opplevelser på Jakobsbakken i Sulitjelma. Konseptet
som vi bygger opp heter Jakobsbakken Mountain Resort.

www.jakobsbakkenmountainresort.com

Søknaden gjelder
Vi ønsker å skape noe unikt på Jakobsbakken. Der vi ikke er noe for alle, men alt for
noen.
Vi har totalrenovert Messa på Jakobsbakken, til en av Nord-Norges neste lodger.

I konseptet vårt i Messa, ønsker vi å rette oss mot få - men betalingsvillige kunder som får
alt inkludert. Der vi skreddersyr oppholdet deres med privat kokk, vertsskap og
opplevelser som er eksklusive og kun for dem.

I dette konseptet så ønsker vi å teste heli-skiing. Dette er noe som er svært populært rett
over grensen i Sverige, blant annet ved Riksgrensen i Narvik.

Fra Jakobsbakken ønsker vi å ta gjester med på heli-skiing i Sulitjelma-massivet.
Vi ønsker å teste dette ut med inntil fem prøveturer i 2020.



Vi har hatt møte med grunneier, som er Statskog, som er positive til å drive heliskiing i
dette området.

De som skal være med å kjøre heliskiing er gjestene som vi har i Messa og der bruk av
helikopter er en del av pakken når de bor hos oss. Dette sørger for at vi får en kontrollert
bruk av helikopteret og at vi bidrar til å skape næringsvekst for reiselivet i Sulitjelma.

Vi ønsker å skape noe unikt på Jakobsbakken og det er ingen i Norge som tilbyr dette per
dags dato. Det vil si at vi har mulighet til å være først i Norge.

Formålet med transporten
Formålet med transporten er å ta gjestene våre fra Jakobsbakken og ut til fjelltoppene i
Sulis. Vi setter helikopteret mot bakken og så hopper skikjørerne ut av helikopteret, før de
deretter kjører ned fra fjellet.

Formålet med transporten er også å skape opplevelser som gjør at vi kan tiltrekke oss de
kundene som ønsker de skreddersydde kvalitetsopplevelsene, som er villige til å betale
mye penger for det. Da trenger unike opplevelser av høy kvalitet, som de ikke kan nne
noen andre plasser. Derfor har vi svært lyst til å tilby heliskiing til blant annet Norges
høyeste fjell over Polarsirkelen.

Kjørerute og tidsrom for transport
Kjøreruten går fra parkeringsplassen som ligger før man kommer til Jakobsbakken, til
Sulitjelma-massivet. Der setter vi gjestene av på toppen av fjellet, før vi deretter plukker
dem opp nede ved Sulitjelmabreen eller der de kjører ned.

Tidsrommet for transport blir når det er dagslys i månedene mars, april og mai.
I første omgang ønsker vi å teste prøveturene i dette tidsrommet.

Håper på positivt svar. Hvis mere info ønskes, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen
Erik Jensen Liland
Salgs- og markedssjef



Vedlegg til søknaden

Vi tenker å y fra parkeringsplassen og mot nordsiden av Sulisdalen. Ruten er beskrevet
med kart under.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

§ 5.  (generelle tillatelser etter vedtak)
Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:

§ 6.  (tillatelser etter søknad).
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller
luftfartøy som ellers ikke kan nne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

a) landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen
kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å
gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet,

b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger
særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.



       
       
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: 

  06.01.2020  2019/7917 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hanne M. K. Hanssen, 75 53 15 54 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Uttalelse - Heliskiing - Fjellfarer AS - Sulitjelma - Fauske 

Vi viser til kommunens oversendelse av 5. desember 2019.  
 
Fjellfarer AS har fremmet søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for 
å ta gjester med på heliskiing i Sulitjelma-massivet. Det er snakk om inntil fem prøveturer i 2020. 
Vedlegg til søknaden viser til motorferdselloven §§ 5 og 6. 
 
Svar på ofte stilte spørsmål om motorferdselregelverket på miljøkommune.no inneholder følgende 
svar på spørsmålet om kommunen kan åpne for heliskiing: 

Det er et absolutt forbud mot helikopterskiing, populært kalt heliskiing i Norge. Forbud mot 
heliskiing og liknende følger av egen nasjonal forskrift: Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – forbud mot heliskiing og liknende. Det innebærer at det ikke er 
tillatt å legge ut landingsplasser på fjelltopper, som bare har interesse for heliskiing, for kortvarig opphold 
eller utgangspunkt for dagsturer og lignende. Det finnes ingen dispensasjonsadgang. 

Spørsmålet om helikoptertransport ved ekstremsportarrangement er behandlet av 
Miljøverndepartementet i brev av 10. mars 2004. Departementet slår fast at ved særskilte 
ekstremsportarrangementer, for eksempel «Ekstremsportveko på Voss», kan det likevel vurderes 
dispensasjonsadgang etter lovens § 6. Departementet vektlegger her at det gjelder ett arrangement, av 
kortvarig karakter, med oppvisning eller konkurranse, for et begrenset antall deltakere som primært 
innhold og dermed ikke framstår som del av et turopplegg.  
 
Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at kommunen har adgang til å gi dispensasjon for det formål 
som er beskrevet i søknaden fra Fjellfarer AS. 
 
Vi viser også til Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 8.2.4, der det er sagt bl.a. følgende 
om forskrift om helikopterskiing: 

Forskriften er formulert som en begrensning av kommunens myndighet til i forskrift å legge ut 
bestemte steder for landing og start med luftfartøy. Det er etter forskriften ikke adgang til å legge ut 
landingsplasser på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, når dette bare har interesse 
for helikopterskiing, dagsturer og liknende aktiviteter.  

Bakgrunnen for forskriften er at det før den ble gitt var mange tilfeller av såkalt helikopterskiing, 
dvs. at det arrangeres helikopterturer for skiturister til attraktive fjelltopper, breer eller andre mer eller 
mindre utilgjengelige steder, som utgangspunkt for utforkjøring på ski.  

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/#heli
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-03-14-225
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-03-14-225
http://www.miljokommune.no/Documents/Motorferdsel/MD-brev%2520av%252010%2520mars%25202004.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf


  Side: 2/2 

Det har også forekommet slik helikoptertransport for at folk skal få nyte utsikten fra slike steder, 
eventuelt spise lunsj der. Slik helikoptertrafikk innebærer unødig og sjenerende støy i fjellområdene, og 
tjener i seg selv intet nødvendig formål i motorferdsellovens forstand.  

Departementet har inntatt det standpunkt at slik transport ikke tilfredsstiller kravet om særlige 
grunner i motorferdsellovens § 6, slik at enkelttillatelser til denne typen helikoptertransport ikke kan gis. 
Departementet har ut fra motorferdsellovens formål antatt at dette heller ikke kan tillates med hjemmel i 
motorferdsellovens § 5. Når det er gitt en særskilt forskrift om dette, vil tvil mht. tolkningen av § 5 ikke 
lenger være til stede. 
 
Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
FJELLFARER AS Froskedamsveien 7 8230 SULITJELMA 

 
 



Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com> 
Sendt: lørdag 18. januar 2020 12.48 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - heli-

skiing - hørig. 
 
Hei 
 
Det kan gis dispensasjon for inntil fem prøveturer for heli-skiing fra Jakobsbakken til 
Suliskongen/Vardetoppen i perioden mars - t.o.m. 20. april. Hvis det er rein i området må 
prøveturene kunne avbrytes. 
Simler og kalver er ekstra sårbare og trenger ro i perioden før og under kalvingen. Derfor ønskes ikke 
forstyrrelser i området etter 20. april.  
 
 
 
Mvh Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
 
 
> 5. des. 2019 kl. 09:13 skrev Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
>  
> <Soknad om dispensasjon fra lov om motorf erdsel i utmark og vassdrag (254288).pdf> 
 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/987     
 Arkiv sakID.: 20/87 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Jørgen Kampli - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- henting av 
vann 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås søknad fra 
Jørgen Kampli, Fauske, om dispensasjon til henting av vann under opphold på hytta. 
 
Begrunnelse for avslaget er at vannhenting ikke anses som noe spesielt tilfelle, da et slikt behov vil 
kunne anføres av mange hytteeiere, samt at formålet kan dekkes på annen måte. 
 

 
Vedlegg: 
13.01.2020 Jørgen Kampli - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1430682 

13.01.2020 Kart 1430683 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Jørgen Kampli, Fauske, om dispensasjon for henting av vann 
under opphold på hytta. 
 
Saksopplysninger: 
Kampli har fått innvilget dispensasjon etter § 5 1. ledd bokstav c for transport av bagasje og utstyr til 
hytte som ligger over 2.5 km fra nærmeste brøyta vei.  Kampli søker nå om dispensasjon for henting av 
vann under opphold på hytta.  Søknaden er begrunnet med at han er pensjonist og kan opphold seg 
lenge av gangen på hytta. 
 
I og med at kjøring under opphold på hytta ikke er hjemlet i nasjonal forskrift, må saken behandles etter 
§ 6 (unntaksparagraften) i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  For å få 
innvilget en søknad etter denne §, må det foreligge et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og 
som ikke kan dekkes på annen måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjøring under opphold på hytta er ikke hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark eller på 
islagte vasddrag.  Søknaden må behandles etter § 6 og vannhenting kan generelt sett ikke anses som 
spesielt tilfelle, da et slikt behov vil kunne anføres av mange hytteeiere. Vannhenting er formål som 
også kan dekkes på annen måte. 
 
Dersom Plan- og utviklingsutvalget innvilger en slik søknad, vil det skape presedens for liknende saker, 
og motorferdsel under opphold på hytta vil øke betraktelig. 
 
Rådmannen innstiller på at søknaden avslås med begrunnelse som ovenfor.   
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
014/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Nordland Røde Kors - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
opplæring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 

Nordland Røde Kors 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, all annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for inntil 4 kursdager i mars 2020. 
 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere samtidig og kursingen må gjennomføres mellom kl 
08:00 og kl18:00. 
 
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. 
Kjøring i disse løypene må skje i  hht forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune. 
 

 
Vedlegg: 
23.12.2019 Nordland Røde Kors - Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse 

med snøskuteropplæring 
1429809 

30.12.2019 SV_ Benytte skytebane for Røde Kors Hjelpekorps 1429864 

31.01.2020 Kartutsnitt skytebanen(15569)(122974) 1432553 
 
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 Nordland 
Røde Kors. De øvrige traseene som er nevnt i søknaden er snøskuterløyper som er åpne for offentlig 
ferdsel. 
  
Bakgrunnen er at de fleste hjelpekorpsene i Nordland melder om mangel på snøskuterførere.  For å 
imøtekomme disse utfordringene, ønsker Nordland Røde Kors sammen med Norges Røde Kors sine egne 
godkjente instruktører for klasse S å kunne gjennomføre max to kurs for inntil 16 deltakere pr. kurs i 
Sulitjelma vinteren 2020. 



 
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: 
Denne saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag.  Dette er ren snøskuteropplæring for å få sertifikat for kjøring av snøskuter, kl S. 
Nordland Røde Kors ønsker å kunne foreta denne opplæringen slik som Barkhald og Pedersen 
trafikkskole as gjør i Sulitjelma, dvs. bruke skytebanen og veien opp til skytebanen, samt de åpne 
snøskuterløypene i Sulitjelmafjellet. 
 
Saken er sendt på høring til Balvatn reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nordland.  De har ingen 
merknader/kommentarer til at slik opplæring foregår i disse områdene. 
 
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, med inntil 16 deltakere. 
 
Reguleringsplan for Dråvika motorsportsanlegg ble vedtatt av kommunestyret den 11.2.2002.  
Dette anlegget kan dermed benyttes uten å søke 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.  
 
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 forsalg 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).  
 
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 er spesielt viktig at Nordland Røde Kors har godkjente snøskuterførere slik at de kan utføre 
tjenesten/oppdrag på en god måte.  
 
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  
Rådmannen innstiller på at det blir gitt tillatelse til kjøring til skytebanen og på selve skytebanen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Nordland Røde Kors 
Storgata 34 
8001 Bodø 
  Bodø, 20.12.2019  
 
 
 
Fauske Kommune 
v/Planutvalget 
       
Nordland Røde Kors – Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse 
med snøskuteropplæring 
 
Nordland Røde Kors har et sterkt behov for å gi opplæring til nye skuterførere for å kunne yte et til-
strekkelig bidrag til den frivillige redningstjenesten i Salten. De fleste hjelpekorps i Nordland melder 
om at de har mangel på skuterførere pr i dag, dette gjelder også de 8 hjelpekorpsene lokalisert i Sal-
ten. For å imøtekomme disse utfordringene ønsker Nordland Røde Kors, sammen med Norges Røde 
Kors´ godkjente instruktører for klasse S, å kunne gjennomføre høyst to kurs for inntil 16 deltakere(pr 
kurs) i Sulitjelma vinteren 2020. 
 
Det vises til søknad og innvilget dispensasjon for Barkhald og Pedersen trafikkskole AS for områder 
det søkes om å benytte for kjøring. Nordland Røde Kors ber om anledning til å drive opplæring innen-
for samme områder som Barkhald og Pedersen trafikkskole AS for å kunne tilby fullgod opplæring i 
henhold til krav satt til opplæring for klasse S. Kartvedlegg og løypebeskrivelser samsvarer med innvil-
get søknad til Fauske Kommune fra Barkhald og Pedersen trafikkskole AS datert 02.02.2018(vedlagt). 
 
Det vil opprettes kontakt med Sulitjelma skytterlag for å innhente tillatelse til å benytte skytebanen. 
Tillatelse ettersendes Fauske Kommune så snart det er bekreftet. 
 

Antall elever 2020 
Det vil være høyst 16 deltakere ved kursgjennomføring, noe som betinger 4 lærere i tillegg. Det vil si 
at dispensasjonen må åpne for 20 skutere pr kurs. 
 

Dispensasjonssøknaden gjelder følgende strekninger: 
1. Skuterløypa 
2. Tilknytningsløypen opp til Kjeldvannskrysset og 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: 
 
13. – 15. mars 2020 
20. – 22. mars 2020 
 
 

Vedlegg: 
Sak 001/2018(PLUT+02-02-18+-+Sammenslått+dokument) 

Post: Postboks 63, 8001 BODØ 
Besøk: Storgt. 34, 8006 Bodø 
Faktura:  EHF/invoice@redcross.no 

Nordland Røde Kors 

Tlf:  75500222 
Web: www.redcross.no/nordland 
E-post: dk.nordland@redcross.no 

Org.nr:  NO 961 456 592 
Kontonr: 4509 31 20810 



Fra: Ståle Indregård <stale@helgelandinvest.no> 
Sendt: 20. desember 2019 13:43 
Til: Svein Inge Sjøbu 
Kopi: Nordland Røde Kors distriktsråd hjelpekorps SharedMBX; Hilde Gunn 

Kristiansen; Erik finneidsveis 
Emne: SV: Benytte skytebane for Røde Kors Hjelpekorps 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
  
Det er ikke noe problem. Dere må gjerne bare benytte området. 
  
Helga 27-29. mars har vi feltstevne selv der. Den helga, og ukedagene før helga, kan baneområdet 
ikke benyttes. Men slik dere har satt opp datoene ser det greit ut. 
  
Mvh 
Ståle 
  

Fra: Svein Inge Sjøbu <Svein.Sjobu@redcross.no>  
Sendt: fredag 20. desember 2019 12:34 
Til: Ståle Indregård <stale@helgelandinvest.no> 
Kopi: Nordland Røde Kors distriktsråd hjelpekorps SharedMBX 
<nordland.distriktsraad.hjelpekorps@rodekors.org>; Hilde Gunn Kristiansen 
<hildegunn.kristiansen@redcross.no> 
Emne: Benytte skytebane for Røde Kors Hjelpekorps 
  
Hei, 
  
Nordland Røde Kors er i gang med å planlegge opplæring for våre frivillige mannskaper. Det er stor 
mangel på skuterører i flere hjelpekorps ettersom det er færre nye medlem som kommer til med 
Klasse S i førerkort. For å kunne være i stand til å yte bistand vinterstid er organisasjonen helt 
avhengig av å få opplært nye skuterførere og det er for mange lokalforeninger krevende å kjøpe 
kursene til markedspris. 
  
Nordland Røde Kors håper å få gjennomført ett til to kurs til vinteren med egne instruktører for 
klasse S og vil gjerne legge kursene til Sulitjelma. Jeg er gjort kjent med at Skytterlaget har gjort 
skytebane tilgjengelig for Barkald og Pedersen Trafikkskole AS og vil derfor undersøke muligheten for 
at også Røde Kors kan få benytte skytebanen til opplæring for klasse S kommende vinter. Det vil i 
høyden være 20 skutere ved kurs, sannsynligvis færre. 
  
Datoer som forespørres om tilgang/tillatelse er  
  
13. – 15. mars 2020 
20. – 22. mars 2020 
  
  
  
  
  



Med vennlig hilsen  
  

Svein Inge Sjøbu  

  
Koordinator Hjelpekorps 
  

 
Storgata 34, 2. etg. 
Postboks 63 8001 Bodø 
Tlf: 41 23 91 79 / 99 23 43 94 
http://www.rodekors.no/nordland 
  
  

 
  
  
  

http://www.rodekors.no/nordland


aunLuuxoa, agens;

0009-Haozsalew

S 1.03 ' ZU' SU

piewea MEN
uauqMHs ,reEeG

$

;? 'fi-all'
'5: $.

. n'—

- emf"

f

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1736     
 Arkiv sakID.: 19/2919 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
015/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - transport ifbm 
skadesak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Polygon Fauske v/Erik Hansen gis tillatelse til transport av personell, bygnings- og 
rivingsmaterialer med snøskuter i forbindelse med utbedring av skade på hytte. 
 
Transporten skal foregå etter trase i vedlagte kartutsnitt.  All annen kjøring er ikke tillatt. 
 

Det settes følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder til 10. mai 2020 
2. Det kan kjøres inntil 15 turer (Kjørebok følger vedlagt). 
3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
4. Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 

5. Dersom det kjøres på privat grunn, må søker innhente tillatelse til dette. 
 

 
Vedlegg: 
18.11.2019 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1427073 

31.01.2020 Kartutsnitt - gnr. 119-482 1432585 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Polygon Fauske v/Erik Hansen om dispensasjon til transport 
med snøskuter i forbindelse med utbedring av skader på hytte i Sulitjelmafjellet.  
 
Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder dispensasjon for transport av personell og bygge- og rivingsmateriell i forbindelse med 
skade på hytte.  Hytta tilhører Espen Edvardsen, gnr 119/482 og ligger ca 600 m fra Kjelvasskrysset. 
 
Det søkes om dispensasjon for hele vintersesongen. 
 
Arbeidene skal utføres nå i vinter og det er behov for å frakte inn personell, materialer, utkjøring av 
rivingsmaterialer og opprydding etter utført arbeid. 
  
Arbeidene er ikke søknadspliktige så byggetillatelse foreligger ikke og det kan dermed ikke kjøres med 
hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Saken må behandles etter § 6 i ovennevnte forskrift.  



 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved oppussing av hytter og tiltak som ikke krever byggetillatelse er praksis at det henvises til leiekjøring. 
I dette tilfelle er arbeidene på hytta ganske omfattende og det er et firma som foretar arbeidene. Deler 
av ferdselen skal skje i den åpne snøskuterløypa (Kjelvassløypa). 
  
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 og 
støy. Samtidig vet vi at transport med snøskuter ikke vil ha nevneverdig innvirkning på vegetasjon 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 turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil transport i dette omfanget ikke 
skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Snøskutertransporten 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.  
 
Det er tidligere innvilget inntil 15 turer i en liknende sak. 
 
Ferdselen er nyttetransport.  Etter en helhetsvurdering velger Rådmann å innstille på at dispensasjon 
innvilges med inntil 15 turer vintersesongen 2020. Det skal føres kjørebok. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune
a  PLAN  OG  UTVIKLING

Postboks  93,  8201  Fauske

puslnwllakQMäuskckOmmuneno

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Polygon  Fauske  v/Erik Hansen
Langstranda  3

001  Bodø

Tlf. E-post

91737783 rik.hansen@polygongroup.com

Tidsrom for dispensasjon

.Hel sesong Særskilt tidsrom (dato stanjslutt) Flerårig (maks  5  år):

Formål Jfr.  forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  Sa Oppgi område

Funksjonshemmede § Sb Krav til legeerklæring

Bagasje og utstyr  til egen hytte §  Se Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d UtIeiehytter  og lignende

Transport  av ved §  Se Hoggs  tillatelse av grunneier

«  Særskilt  behov  (unntaksparagrafen) §  6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte  §

ransport  av  personell  og og bygge— og rivingsmateriell  i  forbindelse  med skade på  hyfle.

N avn å h eeier, r/bnr evt. fnr
Espen Edvansen,  gnr 119 Bnr 482

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Fra  Kjelvasskrysset  på  bilvei  mot  naustbukta,  tar så av mot hytte ca der demning går parallelt med vei.

Sted/dato Underskrift

Bodø 13.11.2019 %  “H'VJNS'Q‘O
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/988     
 Arkiv sakID.: 20/115 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 
Søknad om scooterløyve i forbindelse med idrettsarrangement 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Sulitjelma Skytterlag v/leder Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 2 stk snøskutere i 
tidsrommet 21. til og med 29. mars 2020 i forbindelse med avvikling av arrangement på 
skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
I tillegg gis det tillatelse til bruk av 2 stk ekstra snøskutere lørdag den 28. mars og søndag den 29. 
mars  2020. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

· All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl 22:00 og kl 07:00 er ikke tillatt. 
· Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker.            

 
 

 
Vedlegg: 
15.01.2020 Søknad om scooterløyve i forbindelse med idrettsarrangement 1430952 

28.02.2019 Sak PLUT 032-18 1405343 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har motttatt søknad fra Sulitjelma Skytterlag om tillatelse til å benytte snøskuter i 
forbindelse med feltstevne på skytebanen i Daja den 28. og 29. mars 2020.  
 
Saksopplysninger: 
En slik søknad ble behandlet av Plan- og utviklingsutvalget den 27. februar 2018, under sak 032/18 og 
under sak 27/29 den 9. april 2019. 
 
Antall snøskutere som skal benyttes i helga og uka før stevnet er 2, dvs fra 21. til og med 27. mars 2020.  
På stevnedagene, den 28. og 29. mars 2020, er det behov for til sammen 4 stk snøskutere.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Se saksfremlegg til sak 032/18. 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Sulitjelma Skytterlag

c/o Ståle Indregård

Bratthaugen 12

8210 Fauske

Fauske 14.01.2020

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Att: Lise Gunn Hansen

Søknad om å få benytte snøscooter i forbindelse med idrettsarrangement

Sulitjelma Skytterlag skal lørdag 28.03.2020 og søndag 29.03.2020 arrangere feltstevne i Daja. All
skyting og aktivitet vil skje på skyteba neområdet i Daja. Behovet er tredelt og det er på det meste
(stevnedagene) behov for fire scootere i sving;

a) l helga og uka før stevnet har vi behov forå ha to scootere i sving. Det  skal  da gjøres
forberedelser av standplasser, utsett av figurer og enkelt skoging/fjerning av kratt og buskas  i
området. Perioden dette gjelder er fra 21.03 til 27.03.

b) Under stevnedagene har vi behov for to snøscootere som frakter inn utstyret til de
tilreisende skytterne. Skytterne selv vil gå inn til banen fra veien. Men hver skytter har med
seg mye og tungt utsyr og dette vil vi frakte inn med scooter.

c) Under stevnedagene vil vi ha to scootere  i  aksjon i forbindelse med avviklingen av stevnet.
Dette gjelder både for å kjøre personell mellom standplass og figurene for å plotte treff og
anvise, kjøre inn diverse ting til baneområdet (mat til cafedrift under stevnet, vann osv.) og
hente inn figurene etter endt skyting. Dvs. fire snøscootere totalt den 28.03 og den 29.03.

Det vil bli ca. 8 ulike figurgrupper på ulike avstander for skytterne, så det er en del som skal fraktes
mellom for at logistikken skal gå opp. Det er vanskelig å markere nøyaktig hvor vi skal kjøre, men all
kjøring vil skje på skytebaneområdet. Årsaken til at det er vanskelig å gi en mer nøyaktig angivelse er
at figuren vil bli plassert på ulike avstander, og det vil også avhenge av vær og vind hvilken
vanskelighetsgrad vi kan ha på opplegget, dvs. at dette ikke blir bestemt for like før selve stevnet.

Vedlagt ligger kartutsnitt av området. Vi har merket med rød ring det området det er aktuelt å kjøre
innenfor, samt markert med rødt traseen fra veien og inn til skytebanen (sammenfaller med traseen
for første del av scooterløypa mellom Campingplassen og Lomi).

Vi håper på positiv behandling av vår søknad. Er det noen spørsmål eller ting dere vil ha presisert
eller utdypet er det bare å ta kontakt.

For Sulitjelma Skytterlag

—% ' fl ®\

<=— . Mia,," M
Stale lndrega

leder
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 18/2201

Arkiv sakID.: 18/194 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Sak nr. Dato

032/18 Plan- oa utviklingsutvalq 27.02.2018

Sulitjelma Skytterlag - Søknad om å få  benytte snøscooter  ved

idrettsarrangement

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte  vassdrag § 6 gis

følgende tillatelse:

Sulitjelma  Skytterlag v/Ieder  Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 3 stk snøskutere  i

tidsrommet 13. april til og med 22. april  2018 i  forbindelse med avvikling av arrangement på

skytebaneområdet  i  Daja i Sulitjelma. I tillegg gis det tillatelse til bruk av  1  stk ekstra snøskuter

søndag den 22. april  2018.

Vilkår for tillatelsen:

All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt.

All kjøring mellom kl.  22:00  og 07:00  er ikke  tillatt.

Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker.

Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018:

Behandling:

Rådmannens  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 032I18  Vedtak:

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte  vassdrag § 6 gis

følgende tillatelse:

Sulitjelma  Skytterlag v/Ieder  Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av  inntil  3  stk snøskutere i

tidsrommet 13. april til 0g med 22. april  2018  iforbindelse med avvikling av arrangement på

skytebaneområdet i Daja i  Sulitjelma.  l tillegg gis det tillatelse til bruk av  1  stk ekstra snøskuter

søndag den 22. april  2018.

Vilkår for tillatelsen:

All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt.

AH kjøring mellom kl.  22:00  og 07:00  er ikke tillatt.



Tillatelse fra grunneier  må  innhentes  av  søker.

Vedlegg:
16.01.2018 Søknad  om å få benytte snøscooter ved idrettsarrangement 1370320

Sammendrag:

Sulitjelma Skytterlag skal arrangere feltstevne  og søker  om dispensasjon til å benytte  snøskuter  ifbm

med arrangementet.

Saksopplysninger:

Sulitjelma Skytterlag søker  om dispensasjon til å benytte  4  stk  snøskutere  samtidig iforbindelse  med

feltstevne  som  skal arrangeres  på skytebaneområdet i  Daja i  Sulitjelma. Saken må behandles  etter § 6i

forskrift  for  bruk av motorkjøretøy i utmark  og på islagte  vassdrag, da  det  i forskriftens  § 3 e) bare

hjemler  tillatelse  til  bruk av motorkjøretøy i forbindelse  med opparbeiding og preparering av skibakker.

Arrangementet  skal skje søndag den 22. april 2018.  l  uka før  stevnet  er det  behov  for transport av

figurer  og forberedelser på standplass, samt  noe  skoging/fjerning av  kratt/småskog. Det er  tenkt  å  bruke

3 stk snøskutere til  dette arbeidet.  På  selve  stevnedagen er det  behov  for 4 stk snøskutere for  frakting

av utstyr til  deltakerne, kjøre  inn  vann  og utstyr til  cafedrif't  og til  selve avviklingen  av stevnet.

lnnkjøringen fra Daja  og til  skytebanen  benyttes turistløypa, dermed trenger man  ingen  dipensasjon.

Det er  selve  skytebaneområdet det søkes dispensasjon for.

Saksbehandlers vurdering:

Dette er et idrettsarrangement  hvor bruk av motorkjøretøy ikke er  hjemlet direkte  iforskrift for bruk av

motorkjøretøy i utmark  0g på islagte  vassdrag. Søknaden  må  behandles  etter § 6 og en må  da  gjøre de

vurderingen  som denne  §  iforskriften krever.

Her påviser  søkeren  et spesielt  behov  som ikke  knytter  seg til  turkjøring og som  ikke  kan  dekkes  på

annen  måte  i  og med  at  det søkes om transport  av  tungt utstyr og klargjøring av  området før  stevnet

arrangeres.

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

5 8 til 12.

Kunnskapsgrunn/aget § 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 miUøforringe/se skal bæres  av  tiltakshaver  5  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.

Miijøfarsvarlige  teknikker  ag dliftsmetoder 5  12
Ikke  aktuelt  l denne  saken.

Med gitte viikår  vurderes  ikke bruk av snøskuter i forbindeise med idrettsarrangementet i  dette  området

å  være  i strid med formålet, ug tillatelse kan  gis.

Geir  Mikkelsen
rådmann
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Valg av representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2020 - 2023 
 
 
 
 
Vedlegg: 
08.01.2020 PLUT14-16 - VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD 

GRUNNEIERLAG FOR PERIODEN 2015 - 2019 
1430233 

 
Sammendrag: 
Det bes om at plan- og utviklingsutvalget foretar valg av en representant til Øvre Valnesfjord 
grunneierlag for perioden 2020 – 2023. Fauske kommune er en stor grunneier i Øvre Valnesfjord. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD GRUNNEIERLAG FOR 
PERIODEN 2015 - 2019 
   
 
Vedlegg: PLUT-sak 11/12 
 

Sammendrag: 
 
Det bes om at plan- og utviklingsutvalget foretar valg av en representant til Øvre Valnesfjord 
grunneierlag for perioden 2015 – 2019. Fauske kommune er en stor grunneier i Øvre 
Valnesfjord. 
 

 
PLUT-014/16 VEDTAK-  27.10.2015 

 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo som representant: 

 Kjetil Sørbotten 
 
Steinar Nymo (AP) foreslo som vararepresentant: 

 Jens-Erik Kosmo 
 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Som representant til Øvre Valnefjord grunneierlag for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 

 Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord 
 
Som vararepresentant til Øvre Valnefjord grunneierlag for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmovn. 21, 8215 Valnesfjord 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Jens-Erik Kosmo Kosmovn. 21 8215 VALNESFJORD 



Kjetil Sørbotten Bringslivn. 83 8215 VALNESFJORD 
Øvre Valnesfjord grunneierlag Haugstuveien 5 8010 BODØ 
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