
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 18.03.2020 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: 
Orientering om organisering av arbeidet med forurensing. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2020 
Sak nr. Sakstittel  
025/20 Godkjenning av møtebok  
026/20 Delegerte saker i perioden  
027/20 Referatsaker i perioden  
028/20 Detaljregulering for Furnes vest  
029/20 Forslag til detaljregulering for Finneidlia  
030/20 Nytt adressenavn i Sulitjelma - Charlottatippen  
031/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om 

opprettholdelse av tidligere vedtak 
 

032/20 Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i Fugleveien  
033/20 101/412 - Rugås Industrier AS - Behandling av søknad om 

dispensasjon fra TEK17 om krav til dør i heis på kortsiden - i 
nytt lager-/kontorbygg i Finneidkaiveien 2, Fauske 

 

034/20 Søknad om dispensasjon for opprettelse av tomtefeste til 
fritidsformål 

 

035/20 Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - 
Nordland betong 

 

036/20 Trond Storjord - Søknad om tillatelse til å bruke en ekstra 
snøskuter. 

 

037/20 Søknad dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Fauske kommune viltforvaltning 

 

038/20 Fjellfarer - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 11.03.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
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 Arkiv sakID.: 20/415 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
19.02.2020 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 1434082 

11.03.2020 Møteprotokoll P1-20_OFF 1435964 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 18.02.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 12:25 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 
Varamedlemmer Parti 
Asle Kristensen AP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Orientering om samfunnshuset 
· Kirsti Ellingsen (SP): 

Er budsjettfullmakter innen jordbruket behandlet? 
· Elisabeth Sollihaug (AP): 

Etterlyser forslaget i budsjettet fra Nils-Christian Steinbakk ang. sak 7/20. 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra rådmannen: 

Rettsak ang. Samfunnshuset v/kommunalsjef 

 

Anne Stenhammer (SV) innvilget permisjon fra og med sak 11/20. Asle Kristensen (AP) 
tiltrådte. 



Side 2 
 

 

Svar på spørsmål: 

Kirsti Ellingsen: 
Enhetsleder plan og utvikling svarte. Alle søknader til behandlet og sendt Fylkesmannen. Vi 
har pr. i dag ikke kapasitet til å revidere landbruksplanen. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.02.20 
 
 
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  
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 

020/20 Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune  

021/20 Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde  

022/20 Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien øst  

023/20 Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024  

024/20 Søknad om unntak fra forskrift om forbud mot fyring med 
mineralolje til oppvarming av bygninger 
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 003/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: 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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
005/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 005/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
006/20: Forslag til detaljregulering for Sjåheia 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for 
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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 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/20 Vedtak: 
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 

 

 
 
 
007/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollihaug (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport av 
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bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune har tidligere 
vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter plan og 
bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret rundt 
praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at 
fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette 
har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere 
kommuner. 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for mange 
hytteiere i flere kommune. 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i kommunene 
bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1SP) mot 1 (1SV) stemme. 
Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske 
kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble 
behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i 
kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer 
knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om 
innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får 
dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal 
forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
 
 
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.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 008/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
009/20: 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 009/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 
 
 
010/20: 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 
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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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 010/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og 
utviklingsutvalget. 

 
 
 
011/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 011/20 Vedtak: 
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 
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grunnundersøkelser må gjennomføres, kreves dette gjennomført før 
byggetillatelse gis. 

 
 
 
012/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Fjellfarer 
dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020.  
· Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
· Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
· Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
· Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Blind Helland. 
· Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og 

tidsangivelse skal angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
PLUT- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis 
Fjellfarer dispensasjon fr bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av 
skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 

 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020.  
· Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
· Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
· Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
· Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Blind Helland. 
· Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og 

tidsangivelse skal angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020. 
 
 
 
013/20: Jørgen Kampli - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- henting av 
vann 



Side 11 
 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 013/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
014/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 014/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
015/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 015/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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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. 

 
 
 
016/20: 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.            

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 016/20 Vedtak: 
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. 
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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.            

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollihaug (AP) foreslo: 
Jens-Erik Kosmo 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Som representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2020 - 2023 velges: 

· Jens-Erik Kosmo, Kosmovn. 21, 8215 Valnesfjord 
 
 
 
018/20: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
 

 
           
             
 

 
 
 
 
019/20: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
            
            
 

 
 
 
020/20: Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 
 
 
021/20: Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 021/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 

 
 
 
022/20: Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien øst 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 022/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
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Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  

 
 
 
023/20: Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte 
tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte 
tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
 
 
024/20: Søknad om unntak fra forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til 
oppvarming av bygninger 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i § 12, forskrift om forbud av fyring med mineralolje til oppvarming av 
bygninger, gir Fauske kommune et midlertidig unntak fra § 4 i samme forskrift. Unntaket 
opphører den 31. desember 2020. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 12, forskrift om forbud av fyring med mineralolje til oppvarming av 
bygninger, gir Fauske kommune et midlertidig unntak fra § 4 i samme forskrift. Unntaket 
opphører den 31. desember 2020. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3832     
 Arkiv sakID.: 20/415 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
026/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
037/20, Fradeling av areal fra gnr. 103, bnr. 11 til CM eiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 10000 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva 
industriområde. 

 

 



 
 

 
041/20, 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 ikke 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. 89. 

 
 

 
042/20, 103/1562 - Krokdalsmyra Eiendom AS - Svar på søknad om ny rulletrapp og trapp - 
Terminalveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 f) gis det tillatelse til bygging av ny rulletrapp og 
trapp i Terminalveien 5, Fauske, gnr. 103 bnr. 1562 som omsøkt. 

 

Som forutsetning til tillatelsen legger kommunen til grunn at ny trapp er på plass før eksisterende 
trapp rives og erstattes slik at funksjonen som rømingsvei ivaretas under byggingen. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i saken: Fauskebygg AS, Odin Prosjektering AS og Otis AS. 
 

 
043/20, 102/656 - Kamilla Andersen - Svar på søknad om tillatelse til påbygg av garasje på 
48m2 -BRA - Greplyngveien 17, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) gir kommunen tillatelse til påbygg på 48m2 -BRA 
av en etasje over garasje og kobling mellom bolighuset i Greplyngveien 17, Fauske, gnr. 102 bnr. 
656 som omsøkt. 

 

Foretak som har erklært ansvar i saken er Mesterbygg Fauske AS. 
 

 
045/20, Svar på søknad om dispensasjon for motorisert transport med snøskuter til 
foreningshytte 
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: 

 

Bodø og Omegns Turistforening innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune. 

 

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 17. februar 2020 (forutsetter snødekt 
mark) tom 12. mai 2024. 

2. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
3. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
4. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
5. 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. 

 

 
047/20, Fradeling av areal til TL Fjellsprengning AS fra kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva industriområde 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser. 

 



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 2885 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva industriområde. 

 
 

 
048/20, 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:  

 

Martin Eliassen, Engan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Sorjus, gnr 119/1/558. Kjøringa skal foregå fra kirka i Sulitjelma, 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 18.02.2020 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.  

 

 
050/20, 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:  

 

Torger Eliassen, Engan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte. gnr 119/1/452. Kjøringa skal foregå fra kirka i Sulitjelma, 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 18.02.2020 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.  

 



 
051/20, 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:  

 

Torger Eliassen, Engan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Sorjus, gnr 119/1/558. Kjøringa skal foregå fra kirka i Sulitjelma, 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 18.02.2020 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.  

 

 
052/20, Fradeling av areal til UNI-form AS fra kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva 
Industriområde 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 4900 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva industriområde. 



 
 

 
053/20, 103/1253 - Sisikveien borettslag - Svar på søknad om igangsettelse for riving og 
reparasjon av boligbygg - Sisikveien 23, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) innvilges tillatelse til renovering av brannskadd 
bygg i Sisikveien 23, Fauske, gnr. 103 bnr. 1253 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Arkoconsult AS og Rengjøringsbyrået AS Renas. 
 

 
054/20, 59/29 - Frank Arne Johansen - Svar på søknad om dispensasjon til påbegynt 
terrengendring - Eiendomsnavn "Odden", Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fylling og planering til 
parkering på gnr. 59 bnr. 29 med følgende pålegg: 

 

· Fyllingen skal ikke ligge nærmere Valnesfjordvatnet enn eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen gjør i dag. Kantvegetasjon til Valnesfjordvatnet skal bevares. NVEs veileder 
ved små kvikkleiereområder må følges. 

· Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 
eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes 
umiddelbart. 

 

Tiltaket anses av kommunen for øvrig som fritatt for byggesaksbehandling etter plan- og 



bygningslovens § 20-5 e) «[…] mindre tiltak utendørs […]» 

De påbegynte endringene kan fullføres uten videre søknader når denne dispensasjon er gitt. 

 

Tiltaket ansees ikke som presedensskapende og vurderes som et enkeltstående tilfelle. 

 
055/20, 107/38 - Bjørnar A. Pettersen / Lisbeth Bernhardsen - Svar på søknad om tillatelse til 
tilbygg til hytte - Stemmarka 25, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-8, kommuneplanens arealdel § 5.1.2 og § 7.3.2 gis det 
avslag på søknad om tillatelse til tilbygg slik omsøkt til hytte på gnr. 107 bnr. 38, Stemmarka 25, 
Fauske. 

 
057/20, 59/16 - Oddvar Nyheim - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges ikke dispensasjon fra kommunelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt som tilleggsareal 
til eksisterende fritidsbolig 59/86 i Valnesfjord Fauske kommune. 

 
 

 
058/20, 59/2,3,12, 18 - 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. 
59/2,3,12,18 i Fauske kommune. 

 

Konsesjon gis på vilkår av at eiendommen, gnr. 59/2,3,12,18, drives sammen med gnr. 53/2,7,17 i 
minst 5 år sammenhengende fra tidspunkt for eierskifte. 
 

 
059/20, 56/23 - Fauske kommune - Søknad om fritak fra tekniske krav iht. Pbl § 31-2 før søknad 
om bruksendring av deler av Valnesfjord barnehage - Skoleveien 4, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd gis det tillatelse til at bruksendring kan gis 
unntak fra tekniske krav slik omsøkt med de forutsetninger som er lagt til grunn i søknaden. 
Kommunen stiller i medhold av samme lov krav om at denne tillatelsen er under forutsetning av at 
arbeidstilsynet ikke stiller seg negativt i sin vurdering til de foreslåtte avvikene fra tekniske krav.  



 

 
062/20, 44/13  - Svein-Rune Jakobsen  - Svar på søknad om tilbygg 55m2 -BRA til enebolig - 
Trivselsveien 3, Røvik 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tilbygg i Trivselsveien 3, Røvik, 
gnr. 44 bnr. 13 som omsøkt. 

 

I medhold av byggesaksforskriftens (SAK10) § 6-8 innvilges Svein-Rune Jakobsen ansvarsrett som 
selvbygger for hele tiltaket basert på opplysninger om egen utdanning, erfaring og kompetanse. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Forhåndsvarsel - omgjøring av Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 012/20 - kopi av brev 
 
 
2, Omgjøring av tillatelse til motorferdsel i utmark - Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 
012/20 - kopi av brev 
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Forhåndsvarsel - omgjøring av Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 
012/20 - Fauske 

Dere fikk i plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 18. februar 2020 i sak 012/20 innvilget tillatelse til 
motorferdsel i utmark.  
 
Fylkesmannen varsler med dette at vi vurderer å omgjøre kommunens tillatelse. 
 
Vi kan som klageinstans omgjøre kommunens vedtak dersom vedtaket må anses ugyldig. Dette 
følger av forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c).  
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet av Plan- og utviklingsutvalget: 
«Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Fjellfarer 
dispensasjon fr bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 
 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020. 
 Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
 Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
 Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
 Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/ Kristine Blind Helland. 
 Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og tidsangivelse skal 

angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020.» 
 
Det framgår av saksframlegget at Fjellfarer as søker om å ta med gjester som bor på Messa på 
Jakobsbakken på heliskiing i Sulitjelmamassivet (Suliskongen og Vardetoppen). Fjellfarer as 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. 
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Fylkesmannen viser til Miljødirektoratets veiledning på miljøkommune.no, hvor det under svar på 
ofte stilte spørsmål om motorferdselregelverket står følgende om hvorvidt 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.  
 
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.  

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. 
 
Oppsummering 
Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 012/20 er ugyldig da det ikke kan gis tillatelse til heliskiing 
med hjemmel i motorferdselloven § 6. Slik transport tilfredsstiller ikke kravet om særlige grunner i 
motorferdsellovens § 6.  
 
Fylkesmannen mener ut fra dette at plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 012/20 må omgjøres 
som ugyldig. Dere kan innen 26. februar 2020 komme med en uttalelse til spørsmålet om omgjøring 
av tillatelsen. Ta kontakt med saksbehandler dersom dere har behov for veiledning.  
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Øyvind Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/#heli
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
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Omgjøring av tillatelse til motorferdsel i utmark - Plan- og 
utviklingsutvalgets vedtak i sak 012/20 - Fauske 

Fylkesmannen viser til vårt forhåndsvarsel om omgjøring datert 21. februar 2020. 
 
 
Vedtak 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c), omgjør 
Fylkesmannen plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 18. februar 2020 i sak 012/20 og avslår 
søknad fra Fjellfarer as om bruk av helikopter til utflygning av skikjørere.  Kommunens 
vedtak er ugyldig da det ikke kan gis tillatelse til heliskiing med hjemmel i motorferdselloven 
§ 6. Slik transport tilfredsstiller ikke kravet om særlige grunner i motorferdsellovens § 6.  
 
 
Vi kan som klageinstans omgjøre kommunens vedtak dersom vedtaket må anses ugyldig. Dette 
følger av forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c).  
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet av Plan- og utviklingsutvalget 18. februar 2020, sak 012/20: 
«Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Fjellfarer 
dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 
 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020. 
 Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
 Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
 Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
 Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/ Kristine Blind Helland. 
 Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og tidsangivelse skal 

angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020.» 
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Det framgår av kommunens saksframlegg at Fjellfarer as søker om å ta med gjester som bor på 
Messa på Jakobsbakken på heliskiing i Sulitjelmamassivet (Suliskongen og Vardetoppen). Fjellfarer as 
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. 
 
Fylkesmannen viser til vår uttalelse datert 6. januar 2020 og til forhåndsvarsel om omgjøring datert 
21. februar 2020 hvor vi viste til at motorferdselloven ikke åpner for heliskiiing. Vi har ikke mottatt 
noen skriftlig uttalelse i saken. Vi viser også til telefonsamtale med leder i plan- og utviklingsutvalget 
om saken.  
 
Fylkesmannen viser til Miljødirektoratets veiledning på miljøkommune.no, hvor det under svar på 
ofte stilte spørsmål om motorferdselregelverket står følgende om hvorvidt 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.  
 
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.  

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. 
 
Med bakgrunn det overnevnte vurderer Fylkesmannen at kommunens vedtak i sak 012/20 er ugyldig 
da det ikke kan gis tillatelse til heliskiing med hjemmel i motorferdselloven § 6. Slik transport 
tilfredsstiller ikke kravet om særlige grunner i motorferdsellovens § 6. Vi omgjør derfor kommunens 
vedtak og avslår søknaden fra Fjellfarer as om bruk av helikopter til transport i forbindelse med 
utflygning av skikjørere.  Evt. ønske fra Fjellfarer as om å bruke helikopter knyttet til annet formål 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/#heli
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%20av%2010%20mars%202004.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf
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enn hva kommunen har gitt tillatelse til i sak 012/20 må etter ny søknad behandles som en ny sak i 
plan- og utviklingsutvalget. 
 
Klagerett 
Fylkesmannens vedtak om å omgjøre kommunens vedtak og avslå søknad fra Fjellfarer as kan innen 
tre uker fra mottak påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage sendes Fylkesmannen. Se for 
øvrig vedlagte orientering om retten til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen (e.f.) 
 

  
 
Tore Vatne 
fung. fylkesmiljøvernsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Furnes vest 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 
 

 
Vedlegg: 
03.03.2020 Furnes vest 1434953 

03.03.2020 Planbestemmelser Furnes Vest 1434954 

03.03.2020 Planbeskrivelse Furnes vest 11.11.19 1434955 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Valnesfjord Invest AS fremmer revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest. 
Planområdet er på 66,7 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 76, bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. 
Området ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda ca. 1.1 km fra Valnesfjord sentrum. 
Planforslaget er kraftig redusert i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er 
fjernet, samt boligarealer ved Holten er tatt ut. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 
herunder felles leke- og uteoppholdsareal. Det tillates maksimalt 38 boenheter, fordelt på 19 
boligtomter med felles lekeareal i umiddelbar nærhet. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon:  
Plankart i målestokk 1:1000, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 27.11.19 - 13.01.20.  
Det er innkommet totalt 11 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Sametinget, 12.12.2019 
 
Uttalelse vedrørende revidert forslag til detaljregulering for Furnes 



vest, Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 27.11.2019. 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 
 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra 1917 er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Ingen merknad.  
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 13.01.2020 
 
Det vises til revidert planforslag, deres ref. 19/17567. Området BSF1 og 2 er tatt ut, og dermed skjermes viktig tur-
og lekeområder for barn og unge, samt rekreasjonsområde for øvrige. Den vegetasjonsfattige/snaue rygger av 
BSF3 sørvest for 76/199 er riktignok ikke tatt ut, men revidert plan er helt i orden for vår del etter en samlet 
vurdering. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Ingen merknad.  
 
 
Nordland fylkeskommune, 16.01.2020 
 
Uttalelse til revidert forslag - Detaljregulering for Furnes vest - Fauske kommune  
Vi viser til høring av revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for 19 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Planen har vært på høring tidligere og fylkeskommunen uttalte seg til denne 19.06.17. I det reviderte 
forslaget er planområdet redusert i forhold til siste høring.  
Vi beklager at uttalelsen kommer etter høringsfristen.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og 
rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  
 
Forholdet til regional politikk  
Så langt vi kan se er området redusert slik at planforslaget i mindre grad fører til omdisponering av verdifullt 
nærturterreng. Dette er vi fornøyd med.  
 



Planfaglig  
Det ville vært en stor fordel om kommunens vurderinger knyttet til endringer av det opprinnelige planforslaget 
hadde kommet tydeligere frem i det oversendte materialet. Det hadde også vært fint om planforslaget lå 
tilgjengelig i Nordlandsatlas.  
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og 
publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig 
ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, 
og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send 
planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.  
 
Kulturminnefaglig  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått arealdisponering 
ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 
Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene.  
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.  
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Tas til etterretning.  
 
 
Faglig trafikkforum Fauske, 31.01.2020 
 
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. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Tas til etterretning. Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er 
det i planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav 
om utbedringer langs Furnesveien. 
 
Planbestemmelsenes § 6.5: 
 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrende 
tiltak langs Furnesveien. 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 
-          Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 
-          Det må etableres fortau langs hele Furnesveien. 
 
 
Jørn Ansgar Ingvaldsen, Hege Ingvaldsen og Sigbjørn Furnes, 12.12.2019 



 
Vi viser til mottatt høringsdokumenter for forslag til revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest i 
Valnesfjord, datert 27.11.2019.  
 
Anmerkning til punkt 3. Planprosessen: Vi har ikke mottatt innkalling til orienteringsmøtet som ble avholdt 
25.01.2014, og har således ikke fått uttalt oss, eller hatt mulighet for å komme med kommentarer til planlagt 
utbygging av Furnes vest tidligere.  
 
Anmerkning til punkt 6. Beskrivelse av planforslaget:  
Det er i oversikten tegnet inn adkomstvei til ny bebyggelse fra Åkervikveien (inntegnet som SKV2 i planforslaget). 
Åkervikveien som grenser til gårds- og bruksnummer 76/95 og 76/25 er privat vei, og eventuell veirett skal gis av 
eiere av g.nr/b.nr 76/95 (Hege Fredly og Jørn Ansgar Ingvaldsen) og 76/25 (Sigbjørn Furnes). Åkervikveien er ikke 
tilrettelagt for økt trafikk, den er uoversiktlig og bratt samt at veien ikke er av en slik bredde at to biler kan møtes. 
Veien er heller ikke dimensjonert slik at den vil tåle belastningen av flere tunge kjøretøyer daglig.  
 
På vinteren må en ofte ha høyere fart på kjøretøy for å komme seg opp til krysset til Furnesveien. Veien er da også 
mer uoversiktlig på grunn av brøyteskavler. Veien er ikke beregnet for økt trafikktetthet .  
 
Vi har ikke mottatt forespørsel om mulighet for veirett fra utbyggere. En slik henvendelse/søknad vil bli avslått da 
vi ikke ønsker at området skal bli omgjort til boligformål for deretter å kunne etablere bebyggelse. Området vi 
henviser til er som merket av på høringsdokumentet som: BKS4, BLK4 og BFS4. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det i plantegning for området er tegnet inn bebyggelse der hvor vår 
vannledning ligger. Graving/sprenging over tomt 76/95 for tilgang til kommunalt anlegg tillater vi ikke. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Det er gjort flere endringer av planforslaget etter oriteringsmøtet i 2014. Planforslag er sendt på høring i 
2017 og 2019. 
Øvre del av Åkervikveien ligger innenfor eiendommen 76/2 med regulert bredde på 5 m. Bruk av veien 
er privatrettslig. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer utbedring av Åkervikveien før ny 
småhusbebyggelse kan tas i bruk. 
Det er i planbestemmelsenes § 6.5 lagt inn begrensninger i utbygging av feltet før det gjøres 
trafikksikrende lang Furnesveien. 
Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske 
kommune ved enhet VVA for godkjenning.  
Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. Evt. graving i forbindelse med vann og avløp må 
avtales med grunneier. 
 
 
Kenny Nygård, 03.01.2020 
 
Merknad til Planforslag Furnes vest.  
Vi er i utgangspunktet positive til økt bosetting.  
Det forutsettes imidlertid at Fauske kommune utbedrer en allerede overbelastet vei, hvor det ferdes mange barn 
forut for at boligbygging iverksettes. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 



 
Iris Marie Andersen, 06.01.2020 
 
Jeg er bosatt i Holten i Valnesfjord med barn som går på Valnesfjord skole. Vi ønsker å rette fokus på sikkerheten 
langs barnas skolevei. Per i dag er veien som kjent både uoversiktlig og smal, uten gang felt og god nok vei skulder 
for barna å ferdes på, spesielt når det kommer biler i begge retninger. Fartsgrensen er på 30km, men den blir ikke 
overholdt slik den skal. På vinterstid får vi store snø skavler på hver side av veien, og i sommerhalv året blir det ikke 
kant klippet tilstrekkelig av kommunen. Dette vil si at barn som ferdes på veien er svært utsatt, siden di er vanskelig 
å få øye på. 
Jeg har ytret bekymring rundt dette til skoleledelsen og kommunen før, uten å bli hørt. Når det nå planlegges 
utbygging for Furnes vest med 38 boenheter, vil det bli en økning på rundt 57 stk biler mer som skal ferdes innover 
veien. Det oppleves av meg og flere småbarns foreldre i kretsen som svært problematisk. Når kommunen ikke 
vedkjenner seg problematikken rundt veien som den er i dag, stiller jeg meg kritisk til hvordan vei sikkerheten for 
skolebarna skal bli med den markante økningen av biler som vil komme med denne utbyggingen. Det kreves derfor 
utbedring av veien fra Holten til bruen på Strømsnes med gangfelt slik at barna våre kan ferdes trygt til å fra 
skolen. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5.  
 
 
Karina Furnes, 10.01.2020 
 
Merknader til planforslaget for Fumes vest  
 
Avkjørsel 
Jeg er nærmeste nabo, 76/199, til veistrekningen hvor avkjørsel til byggefelt mot syd 
BKS/BFS, er planlagt. Dette er en vei hvor trafikken er preget av høy fart . Det er meget få som holder fartsgrensen 
på 30 km/t. Veien som ligger i ei bakkehelling har kort frisiktlinje begge veier. Om sommeren er det høye 
gresskanter, om vinteren høye brøytekanter og i tillegg tidvis svært glatt. Det har i årenes løp vært mange 
utforkjøringer på denne veien, heldigvis uten personskade. Plantegningene viser at rekkehusene blir liggende nært 
veien helt ned. Dette vii medføre at sikten blir ytterligere redusert. I følge planene skal ca 50 biler benytte seg av 
denne avkjørselen. Slik den er tenkt plassert vii det kunne føre til mange farlige situasjoner . Her må både 
kommunen og vegvesenet på befaring før avgjørelser ska I tas ifm denne. 
 
Furnesveien 
 
Veien blir pr i dag brukt av mange, både til fots, på sykkel og på spark. Selv med 30 km/t fartsgrense oppleves den 
som trafikkfarlig. Med ei så stor boligutbygging som planen viser vil trafikken øke betraktelig. Det vii bli økt 
tungtrafikk på veien under utbygging og større persontrafikk etter utbygging. På plantegningen er det tegnet inn 
fortau på en liten del av 
Furnesveien.  Det forutsette at hele veien blir oppgradert  med gang og sykkelvei og at arbeidet med dette må  
være ferdig før utbygging starter. 
Barns interesser/uteområder 
 
Undersøkelser viser at det er nærturområdene som blir brukt mest av folk flest. Dette forutsetter at arealene er 
store nok og egnet for ulik lek på ulike årstider. De må kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for 
samhandling mellom barn, unge og voksne. Det er viktig å ikke bare tenke tilrettelagte  lekeplasser, men også ta 
vare på og tilrettelegge områder  for  uorganisert  aktivitet. 
  
Haugen vest for 76/199 har i årtider vært brukt til bål/ grillplass, rekreasjon og friluftsområde for beboere i 
området. Haugen består av fjell, og formasjonen er lang og smal med bratte skrenter på begge sider. I følge planen 



er det tenkt plassert frittliggende eneboliger + garasjer på toppen av haugen. Dette vil medføre at denne unike 
plassen blir ødelagt og beboere i området blir fratatt et sted hvor naturen selv har lagt til rette for rekreasjon og 
flotte naturopplevelser. I planene er det ikke klargjort at behovet for boliger her tilsier at viktige nærmiljøområder 
skaI bygges ned. En ser heller ikke at det er gjort 
vurdering av konsekvensene for landskap og nærmiljø av a legge boliger på 
vegetasjonsfattige/snaue rygger i omradet. 
 
I 2014 sa daværende Jan Erik Johansen ved enhet plan/utvikling Fauske at det var gitt klar beskjed at ved en evt. 
utbygging ble det ikke aktuelt å plassere hus/garasjer på haugen. 
Dette for bade a kunne videreføre bruken av denne plassen og samtidig bevare estetikken rundt området. 
 
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse til detaljregulering for Fumes vest i Fauske under 
planfaglige mangler datert 16.06.17. 
 
«en utbygging av denne delen (haugen vest for 76/199) vil medføre en vesentlig reduksjon av områdets verdi som 
nær turområde . Gjenværende friområde fremstår som et restareal som i begrenset grad vil være egnet til lek og 
uteopphold. Fylkesmannen vil kunne anse at denne mangelen er rettet opp om haugen som ligger vest for 76/199 
tas ut av planene» 
 
Oppsummering 
 
Hele furnesveien må oppgraderes, og gang og sykkelvei må videreføres helt fram til gamle riksvei og kobles på der. 
Dette må være ferdigstilt for oppstart av evt. utbygging. 
Haugen vest for 76/199 må bevares i sin helhet som friluftsområde. 
 
Jeg håper at antall boenheter i disse planene blir betraktelig redusert. En så stor fortetning på et lite areal vil ta 
bort det landlige preget av omradet. I tillegg er det viktig a bevare de flotte naturområdene som finnes her, ikke 
bare for oss som bor her i dag men for etterkommere og nye generasjoner. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Angående avkjørsel. Furnesveien er en kommunal vei og det er Fauske kommune som er høringspart i 
forhold til etablering av ny kryss/avkjørsler. Fauske kommune har vært flere ganger på befaring i 
området. Det er i plankartet lagt inn hensynsone for frisikt mot Furnesveien. Planbestemmelsenes § 5.1: 
Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over veibanen. 
 
Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5: 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrede tiltak 
langs Furnesveien. 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 
-          Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 
-          Det må etableres fortau langs hele Furnesveien. 
 
I kommuneplanens arealdel er store deler av områdene avsatt til boligformål. Planforslaget er kraftig 
redusert i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er fjernet, samt boligarealer 
ved Holten er tatt ut. Et viktig friluftsområde er dermed bevart. 
 
Barns interesser er hensyntatt i planleggingen. Planforslaget har vært på høring hos barnas representant 
med gode tilbakemeldinger. Det er nær tilgang til friluftsområder for ny og eksiterende bebyggelse, 
samt uteoppholdsareal og felles lekeplasser i tråd med kommuneplanens arealdel. 



 
Fauske kommune har fått opplysninger fra grunneier om at haugen vest for 76/199 kun har vært brukt 
som bål/grillplass for familien tilhørende 76/2. Arealet på toppen av haugen er avsatt til felles vei 
(f_SKV3) med tilhørende snuhammer. På vestsiden er det lagt et friareal som sikrer adkomst til 
uteoppholdsarealet BUT1. Regulert byggegrense langs SKV3 resulterer i at bolig/garasjer må plasseres 
på kanten av haugen, der terrenget begynner å skrå nedover. Dvs. at ingen bygninger kan etableres 
direkte på haugen. 
 
Fylkesmannens tidligere uttalelse var basert på utbygging av Holten, der deler av området blir benyttet 
til friluftsaktiviteter. Rådmannen vurderer at boligfortettingen innenfor det forslåtte planområdet er i 
tråd med rammene gitt i kommuneplanens arealdel og at det er tilfredsstillende tilgang til 
uteoppholdsareal, lek og friluftsområder for nåværende og fremtidige beboere. 
 
 
Morten Andre Løkås og Katja Helene N. Løkås, 04.01.2020 
 
MERKNADER FOR PLANBESKRIVELSE FOR DETAUREGULERINGSPLAN FOR 
FURNES VEST, FAUSKE KOMMUNE 
Vi kjøpte huset i oktober 2013 i et område som ikke hadde så tett bebyggelse. Vi så ikke for oss at det 
skulle bli så mange boliger i nærområdet 
Vi er alvorlig bekymret til så mange boliger på grunn av den økte trafikktettheten. Furnesveien er 
smal og uoversiktlig og den mangler fortau. 
Hvis dette prosjektet blir realisert vil trafikktettheten øke betydelig. 
Fartsgrensen på veien er 30 km/t, men fartsnivået er mye høyere. 
Det har vært mange nestenulykker i bakkene på begge sider av eiendommen vår. Bakketoppen er 
uoversiktlig fra begge sider. 
Det vil bli stor økning av myke trafikanter, mange av dem barn. Det må iverksettes tiltak for å sikre 
dem. 
Furnesveien vil også få særdeles stor belastning i byggeperioden på grunn av anleggstrafikken. 
Det er i plantegningen tegnet inn fortau langs Furnesveien i reguleringsplanen. 
Dette må videreføres til Furnesstrand og til Skaft for at veien skal bli trafikksikker 
Vi krever derfor at hele Furnesveien må utbedres før byggingen tar til og at det bygges fortau fra 
krysset ved Furnesstrand og helt til Skaft. 
Hensynet til trafikksikkerhet må Fauske Kommune ta ansvar for. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 
Heia velforening v/Gudny Hegge, 09.01.2020 
Vi har følgende kommentar:  
Heia Velforening i Valnesfjord regner med at Fauske kommune, hvis utbygging realiseres, tar ansvar for nødvendig 
tiltak hva angår infrastruktur før utbygging settes i gang. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 
Sigbjørn Furnes, 13.01.2020 



 
Oppmåling er nu ok. Når det gjelder utbygging mener jeg det samme som sist. Sigbjørn Furnes. 
Svar på Høring – Forslag til detaljregulering for Furnes Vest  
Jeg var ikke klar over, eller informert om møtet som har vært avholdt i januar 2014. Første informasjon om dette 
var ved mottak av høringsdokumenter fra Fauske Kommune.  
Ut i fra plantegninger ser det for meg ut som om at oppmåling av tomtegrensen for min eiendom, 76/25 ikke er 
korrekt. Jeg ønsker derfor at Fauske Kommune for deres regning foretar korrekt oppmåling før videre 
saksbehandling av detaljregulering av områder som grenser til eiendom 76/25.  
Jeg vil ikke godta graving eller sprenging på/over min eiendom for evt. påkobling til kommunale anlegg.  
Åkervika består i dag av spredt og landlig bebyggelse - eneboliger. En utbygging i slik stor skala som skissert i 
høringsdokumentet passer ikke inn med øvrig bebyggelse og ønskes derfor ikke. Jeg henviser spesielt til området 
merket som, BKS3 og nye boliger tegnet inn i området merket BFS3.  
I tillegg er Åkervikveien (merket SKV2 i plantegning) privat vei, og eies av gnr./bnr. 76/25 og 76/95 i fellesskap. I 
krysset Åkervikveien/Furnesveien er det uoversiktlig, og spesielt på vinteren med høye brøyteskavler. Veien er smal 
og svingete, og det er ikke plass til at to biler kan møtes. Jeg gir ikke tillatelse at det skal være flere boenheter som 
benytter Åkervikveien som adkomstvei. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Det er gjort flere endringer av planforslaget etter oriteringsmøtet i 2014. Planforslag er sendt på høring i 
2017 og 2019. 
Øvre del av Åkervikveien ligger innenfor eiendommen 76/2 med regulert kjørebredde på 5 m. Bruk av 
veien er privatrettslig. Det er rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer utbedring av Åkervikveien 
før ny småhusbebyggelse kan tas i bruk. I plankartet er det lagt inn hensynsone for frisikt mot 
Furnesveien. Planbestemmelsenes § 5.1: Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som 
er høyere enn 0,5 m over veibanen. 
Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske 
kommune for godkjenning.  
Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. Evt. graving i forbindelse med vann og avløp må 
avtales med grunneier. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURNES VEST PLAN ID 

2015004 

 

 
Siste behandling i Planutvalget dato:  

 
Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte dato:  

Under K. Sak nummer:  
 
 
 

formannskapssekretær 
 

 
 

PLANBESTEMMELSER 
 

 
§1 GENERELT 

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

veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

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

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

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

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

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

Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1‐5 

Lekeplass f_BLK 1‐4 

Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2  
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Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

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

Kjøreveg SKV 1‐3 

Fortau o_SF 

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

Frisikt 
Ras‐ og skredfare 
 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Utomhusanlegg 

Utomhusanlegget skal gis god utforming med god arkitektonisk kvalitet. 

 

§ 2.2 Universell utforming 

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

 

§ 2.3 Avfallshåndtering 

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

§ 2.4 Avkjørsler 

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

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 

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

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

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

fjorden. 
 

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

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

eksisterende bygning blir totalskadd. 

 

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

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

§ 3.1.3 Byggehøyder 
 

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

  
 

§ 3.1.4 Utnyttelsesgrad 

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

bygninger på tomten inngår i beregningen. 

 

§ 3.1.5 Parkering 

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

parkeringsplass.  
 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 
Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 
 

§ 3.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1‐5 
 

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

 
Område Maks antall boenheter 

BKS1 4 

BKS2 8 

BKS3 3 

BKS4 8 

BKS5 4 

 
 

§ 3.2.1 Fasader og utforming 

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

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

mot fjorden. 
 

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

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

eksisterende bygning blir totalskadd. 
 

 

§ 3.2.2 Garasje 

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

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

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

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

 
§ 3.2.4 Utnyttelsesgrad 

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

i beregningen. 

 
§ 3.2.5 Parkering 

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

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 1 

 

 
§ 3.3 Lekeplass f_BLK 1‐4 

Lekeplassene skal betjene de tilliggende boligene. 

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

nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 
§ 3.4 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2 

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

områdene skal det drives skjøtsel av vegetasjonen. 

 
§ 3.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

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

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

 

§ 3.6 Naust BUN 

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

 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
§ 4.1 Kjøreveg SKV1‐4 

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

plankartet 

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

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

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

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

plankartet. 
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§ 4.2 Fortau o_SF 

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

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

tilsåes/plantes til. 
 

 
§ 5 HENSYNSSONE 

 

§ 5.1 Frisikt 

Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over veibanen. 

 
§ 5.2 Ras‐ og skredfare 

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

er registrert kvikkleire i området. 
 

 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 6.1 Utbygging 

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

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

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

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

den. 

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

bæreevne. Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding 

av kjørevei, lekeplass, vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

 

 

§ 6.2 Kommunaltekniske arbeider 

Planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske kommune 
For godkjenning. En godkjent VA-plan skal foreligge før det gis byggetillatelse. I tillegg skal det foreligge 
innmålt digitalt kartverk over VA-ledninger, vei og gatelys med kabling. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse og/eller ferdigattest gis. 
 

§ 6.3 Automatisk fredede kulturminner 

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

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

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

- Atkomstvei f_SKV2, herunder snuhammer. 

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

- Felles lekeareal f_BLK1 
 

Før nye boliger innenfor BFS2 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 
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- Atkomstvei f_SKV3, herunder snuhammer. 
 

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

- Felles lekeareal f_BLK3 

- f_SKVA4 skal være opparbeidet med bredde og struktur i henhold til plankartet. 
 
§ 6.5 Tiltak på Furnesveien 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrede tiltak langs 
Furnesveien. 
 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 

- Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 

- Det skal etableres fortau langs hele Furnesveien. 
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1 Sammendrag 
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med 

tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

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

2.3 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale skal inngås mellom Fauske kommune og utbyggeren. 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning? 

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

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
 

3 Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

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

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

supplerende merknader. Disse behandles videre slik: 

 

1. Karina Furnes 

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

inn fortau på nordsiden av veien. 

 

2. Sametinget 

Tas til orientering. 
 

3. NVE 

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

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

Tas til 

orientering. 
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5. Nordland fylkeskommune 

Tas til orientering og relevante punkter medtas i denne planbeskrivelsen. 
 

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

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

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

innen 07.02.2014. 

 
6. Åpent orienteringsmøte 

Utbygging til boligområde følger kommuneplanen. 
 

7. Lokalisering og utforming av kryss med Furnesveien 

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

løsningen. 

 
8. Jernbaneverket 

 
 

Tas til orientering. 
 

9. Hermod Moursund 

Som kommentar til pkt. 6 over. 
 

10. 10 Idar Hunstad og Hermod Moursund 

Tas til etterretning. 

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

 

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

4.1 Overordnede planer 

• Fylkeskommunale planer 
 

Fylkesplan for Nordland. 2013‐2025 Regional plan. 
 

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

betydning for reguleringsplan for Furnes Vest er dissepunkter: 

 

o 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

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

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 

vannmiljøplaner. 

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

og framtidas behov. 

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

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

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

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

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

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

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

reguleringsplan […]. 

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

 

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

 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger ikke detaljreguleringsplan for området. 
 

4.3 Temaplaner 

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

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

Relevante forhold er: 

 
5. Krav til fysisk utforming 

 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

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

trafikkfare og annen helsefare. 

 

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

Dette forutsetter blant annet at arealene: 

 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulikeårstider 

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

unge og voksne. 

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

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

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

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

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

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

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

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

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

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

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

etablerte adkomstveier. 

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

kratt. Strandsonen er i hovedsak ubebygget. 

 

5.3 Stedets karakter 

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

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området ligger i sydvendt, skrånende, kupert terreng. 
 

Her er gode solforhold. Her er et godt lokalklima. 

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

• Estetisk og kulturell verdi 
 

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Her er ingen registrert kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier 

 Naturmangfold 
 

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

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

 

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

naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 

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

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

 

Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte/truede naturtyper. 
 

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

 

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

Området benyttes ikke til landbruk. 
 

5.9 Trafikkforhold 
 

5.9.1 Kjøretrafikk 

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

adkomstveier innenfor området er private grusveier. 

 

Det foreligger ingen ÅDT registrering. 
 

Furnesveien har en bredde på ca. 5 m – 6 m.  Veien er skiltet med fartsgrense på 30 km/t. Det er en 

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

 

5.9.2 Parkering 

Parkering skjer innenfor hver enkelt tomt. 

 

5.9.3. Gang- og sykkeltrafikk 

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

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

 

5.9.4. Kollektivtilbud 

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

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

tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 

 

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

ulykker. 

 

5.10 Barns interesser 

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

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

boliger tas i bruk. 

 

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

tillegg er det etablert treningssenter og en frisørsalong. 
 

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

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

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

for Valnesfjord båtforenings lokale. 
 

 

 

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

 
5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
 

 

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

ligger i samme trasé. 

 

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

planområdet. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

09.12.2014 oppsummerer registreringene: 

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

vanskelige fundamenteringer eller andre utbyggingsproblemer. 

 

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

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

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

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

utglidning. 

 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet er ikke belastet med støy. 
 

5.16 Luftforurensing 

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

biltrafikk, som gir ubetydelig forurensning her. 

 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

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

øvrige registrerte punktene vil ikke kreve tiltak. 

 

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

5.18 Næring 

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

næringsformål innenfor planområdet. 

 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

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

eller utredninger.
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

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

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

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

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

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

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

 

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

inn som faresone og inngår i uteoppholdsarealet mot sjøen. 

 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

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

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

 

 Uteoppholdsareal f_BUT 
 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. 
 

 Lekeplass f_BLK 
 

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

 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 
 

Området omfatter kommunal pumpestasjon nær sjøen. 

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

 
 Naustområde BUN 
 Området er avsatt til eksisterende naust.  

 
 

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

 
 Kjøreveg SKV1‐4 

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

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

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

småhusbebyggelse. Veien avsluttes med snuhammer. 

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

 
 

 Fortau o_SF 
 

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

Dette er fortsettelsen av planlagt fortau østenfor. 

 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT 1‐12 
 

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

§ 12‐6. Hensynssoner 
 
 Frisikt 

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

 
 Ras‐ og skredfare 

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

plankartet som område for kvikkleire. 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde og plassering 

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

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

 

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

fjorden. 

 

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

grader takvinkel. 

 
6.3.2 Grad av utnytting, antall boliger 

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

tillates det eneboligbebyggelse og i enkelte områder tomannsboliger. 

 

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

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

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

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

 

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

tilstøtende områder. 

 

 

6.5 Parkering 

Krav til parkering er angitt i planbestemmelsene. 
 

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

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 

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

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

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

selve nettstasjonene til større stasjoner. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

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

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

langs toppen av knausen mot syd. 

 

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

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

derfor dagens praksis som akseptabel. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

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

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

 

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

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

  

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9.3. 

Reguleringsbestemmelsene krever ikke sykkeloppstillingsplasser. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 

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

6.9 Miljøoppfølging 

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

6.10 Universell utforming 

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

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

 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

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

er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 

 
 

6.12 Kollektivtilbud 

Se pkt. 5.9.4 foran. 
 

6.13 Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 
 

6.14 Sosial infrastruktur 

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

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

 

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

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

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

rammetillatelse. 

 

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

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

et nytt område for energianlegg.
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6.16 Plan for avfallshenting 

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

boligene. 

 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

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

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 

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

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

ikke kreve tiltak. 

 

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

6.18 Rekkefølgebestemmelser 

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

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

Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

 

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

den. 

 

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

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

 

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

bæreevne. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
 
 

7 Konsekvensutredning 

Som beskrevet under pkt. 2.4 foran: 
 

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

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

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

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

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

avbøtende tiltak er beskrevet.
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8.1 Overordnede planer 

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

8.2 Stedets karakter 

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

tettere bebyggelse. 

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer. 
 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

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

arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

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

plan. 

 

8.8 Uteoppholdsareal. 

Se pkt. 8.7. 
 

8.9 Trafikkforhold 

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

veien. 

 

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

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

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

klasse må vurderes. 

 
Planforslaget har ingen endringer i kollektivtilbudet. 

 
8.10 Barns interesser 

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

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

uteoppholdsområder og lekeplasser for nye boliger innen planområdet. Lekeområdene vil 

tilrettelegges etter prinsipp om universell utforming. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

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

utbyggingen vil medføre. 
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8.12 Energibehov – energiforbruk 

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

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

av området. 

 

8.13 ROS 

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

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

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

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

ikke kreve tiltak. 

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

 
8.14 Jordressurser/landbruk 

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

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

 

For øvrig berører ikke planen landbruksinteresser. 
 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp utbygges med grunnlag i eksisterende anlegg. 

Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved full utbygging. 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

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

kommunen. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen medfører ingen spesielle konsekvenser for næringsinteresser. 
 

8.18 Interessemotsetninger 

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

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

 

8.19 Avveining av virkninger 

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

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

9.1 Merknader 

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

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

E‐post sendt 31.08.2012. 

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

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

veien utvides og forbedres betraktelig.» 

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

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

bevart som det er i dag. 

 
2. Sametinget 

Brev datert 23.10.2012. 
 

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

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

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

bestemmelser for oppfølging. 

 

3. Norges Vassdrags‐ og energidirektorat, NVE 

Brev datert 10.09.2012. 

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

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

vedtas. 

 
4. Statens vegvesen 

Brev datert 09.08.2012. 
 

Ingen bemerkninger til planarbeidet. 
 

5. Nordland fylkeskommune 

Brev datert 21.08.2012. 

Planfaglig uttalelse 

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

2. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

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

4. Viser til Naturmangfoldsloven  

Kulturminnefaglig uttalelse: 

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

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

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

planskissene: 

 

6. Område på oversiden av Furnesveien 

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

som friluftsområde til tur og opphold. 

 
7. Sydvestre område, nedenfor Furnesveien 

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

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

 

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

8. Jernbaneverket 

Brev datert 17.01.2014. 
 

Ingen bemerkninger til det igangsatte planarbeidet. 
 

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

E‐post 09.02.2014 

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

området til rekreasjon. Det bør vernes for framtida forfriluftsområde. 

 

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

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

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

området. 

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

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

ikke en vei med større trafikk.» 

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

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

 

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

Brev datert 07.03.2014 

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

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

 
 

Merknadene er kommentert i vedtak om offentlig utlegging, pkt. 3.1. 
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Sak nr.   Dato 
029/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10  legges revidert forslag til detaljregulering for 
Finneidlia ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
05.03.2020 Finneidlia 1435479 

05.03.2020 Finneidlia_bestemmelser 1435480 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune fremmer revidert forslag til detaljregulering av Finneidlia. Planen er en revisjon av 
opprinnelig plan for Finneidlia, vedtatt 07.11.1996.  
Planen omfatter bl.a. ny og eldre bebyggelse, idrettsanlegg, landbruksområde,  
lysløype/turveg, fortau/gang- og sykkelvei, skole og barnehage på Finneid. Planområdet strekker seg fra 
RV 830 (Vatnbygdveien) i sørvest til Rognveien i nord og utgjør et areal på ca. 450 daa.  
 
Hensikten med endringsforslaget er bl.a. å tilrettelegge for myke trafikanter, særskilt skoleelever, i 
tilknytning til  Finneid skole, økning av parkeringskapasiteten, tilrettelegging av offentlig transport og en 
generell oppdatering av gjeldende plan basert på føringer for sone C i kommuneplanens arealdel.  
 
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 20.12.16.  
Det ble i ettertid gjort endringer av plankart og bestemmelser som medførte at planforslaget ble sendt 
på utvidet høring i perioden 16.02.17 – 31.03.17.  
 
Ved 2. gangs behandling i planutvalget 18.04.2017 ble det gjort følgende vedtak: 
Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i reguleringsplan der 
man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at dette går ut over 
trafikksikkerheten i området. 
 
Rådmannen har grundig vurdert alternativ adkomst til de nye boligområdene nord for Finneid 
skole/Lyngheia barnhage. Konklusjonen er at det ikke finnes alternative adkomst med bakgrunn i 
følgende: 
 

· Stigningsforhold til avkjørsel og kjøreveg er ikke i tråd med krav i vegnormalen N100. 
· Alternativ adkomst via skoleområdet er utelukket grunnet uønsket trafikkøkning. 

 
Rådmannen vil understreke at adkomst til SKV8 ikke kan flyttes lengre nord pga stigningsforholdene i 



området. Det er utført mindre justeringer av SKV8 og SF5 for å ta hensyn til tomtearealet tilhørende 
Lyngheia barnehage. 
Etter nedleggelse av Hauan skole er det nå flere barn som kommer gående/syklende fra hauan/sjåheia 
på gang- og sykkelveien langs Rognveien. I dag må disse krysse i innkjørsel til Finneid skole, der det til 
tider kan være ganske uoversiktelig med bil- og busstrafikk.  
For å øke sikkerheten og forhindre ulykker for skoleelevene så anbefaler Rådmannen at det etableres en 
koblingen SF5/SGS10, uavhengig av etablering av SKV8. Se figur 1. 
 

 
Figur 1. Utsnitt fra planforslaget. Oversikt over adkomst til boligfelt med tilhørende fortau. Barnehageområdet 
BBH og offentlig parkering o_SPA1. 
 



 
Figur 2. Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan. Del av barnehageområdet er opprinnelig en boligtomt. 
Adkomst/kjørevei går helt i grensen til Lyngheia barnehage. Ingen fortau eller gang- og sykkelvei er regulert inn til 
skoleområdet. 
 
 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 
Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
Barnehage, Undervisning, Idrett, Skiløype 
Energianlegg 
Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg, Kjøreveg, Fortau, Gang/sykkelveg 
Annen veggrunn - tekniske anlegg 
Annen veggrunn – grøntareal 
Parkering 
 
Grønnstruktur 
Naturområde, Friområde, Park, Turveg 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
Landbruksformål 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Hensynsoner 
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) 



 
Det reviderte 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.  
 
Planforslaget har også vært på forhåndshøring hos Finneid skole v/rektor Jan-Åke Storjord med følgende 
tilbakemelding: 
Skolen har ikke kommentarer til planen ut over at den vil kunne gjøre trafikksituasjonen bedre for skolen. 
Dette gjelder særlig gående og syklende fra Hauan. 
 
Denne løsninger har også vært presentert i Finneid FAU med positive signaler tilbake. 
 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Råmannen anbefaler at det reviderte planforslaget for Finneidlia legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune 

 

PLANBESTEMMELSER 
til revidert detaljregulering for 

Finneidlia 
 

 

§ 1 GENERELT 

 

Det regulerte området er vist på plankart detaljregulering for Finneidlia med planid 1996001. 

For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. Planen erstatter 

opprinnelig plan. 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

 

2.1 Reguleringsformål 

 

 Området reguleres til følgende formål (PBL kap. 12-5): 

 

 Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5, nr. 1 

  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS16) 

  Barnehage (BBH) 

  Undervisning (BU1-BU3) 

  Idrett (BIA) 

  Skiløype (BST1-BST3) 

  Energianlegg (BE) 

  Lekeplass (BLK1-BLK2) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2) 

  Kjøreveg (SKV1-SKV6) 

  Fortau (SF1-SF7) 

  Gang/sykkelveg (SGS1-SGS11) 

  Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVT1-AVT3) 

  Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-SVG9) 

  Parkering (SPA1-SPA3) 

 

Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3) 

  Naturområde (GN1-GN6) 

Friområde (GF1-GF3) 

Park (GP1-GP3) 

Turveg (GT1-GT3) 

 



Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5) 

  Landbruksformål (LL1-LL2) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6) 

  Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

 

Hensynsoner (PBL2008 §12-6) 

  Faresone - Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) 

 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

 

3.1 Bebyggelse 

Bygninger skal oppføres med fasader i mur eller tre. Bebyggelsens form, fasader, 

vindusinndeling og synlige materialer skal harmonere med bebyggelsen omkring.  

 

3.2 Tilgjengelighet 
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 

uteområder. 

 

3.3 Kabelanlegg 

Det må tas hensyn til kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

den enkelte kabeleier. 

 

3.4 Energi 

Nye bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og forsyning som fastsatt i 

den til enhver tid gjeldende forskrift. 

 

3.5 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 
 

3.6 Tomtegrenser/fradeling 

Der tomtegrenser er vist i planen, er disse veiledende for oppdeling av 

byggeområdene. Fradeling av tomter gjøres i henhold til regulerte tomtegrenser. 

 

3.7 Gjerding mot beitende husdyr 

Det skal settes opp gjerde mot utmarka/husdyr langs nordre og nord-østre 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 områdene BFS13-BFS17 utbygges/opparbeides. Gjerding skal sees i 

sammenheng med etablering av GT2. 

 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

4.1 Offentlig undervisning (BU1-BU3) 



På området kan det etableres bebyggelse og anlegg for undervisningsformål, samt 

uteområdet og interne gangveier som kan fungere som nærmiljøanlegg for 

befolkningen på Fauske for øvrig. Det tillates bygninger i opptil 2 etasjer, eventuelt 

med sokkel. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 50 %. Maksimal gesims-/mønehøyde 

er 9 m, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

4.2 Barnehage (BBH) 

Innenfor området kan det oppføres bygninger opptil 1 etasje, samt andre innretninger 

innenfor samme formål. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 50 %. Maksimal gesims-

/mønehøyde er 7 m, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

4.3 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 – BFS17)  

a) I eksisterende boligområder BFS1 – BFS11 tillates oppført boliger i samsvar 

med etablert bebyggelse. 

b) Nye bolighus 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. 

c) Utnyttelsesgrad for boligområder B1 – B17 settes til %BYA = 35 %. 

 

d) Garasje for boligområder BFS1 – BFS17 kan ha en BYA på maksimalt 60 m2. 

Høyden på garasjen skal ikke være større enn boligens mønehøyde. Maksimal 

mønehøyde er 5,6 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal 

tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 

e) Parkering: for boliger  skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. 

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

 

 

4.4 Skiløypetrase (BST1-BST3) 

BST1 og BST2 er eksisterende lysløype. Ved opparbeidelse/endring av SGS11 fra 

lysløype til gang- og sykkelveg, samt ved oppretting av SPA3 skal det etableres ny 

belyst skiløypetrase, BST3. 

 

4.5 Idrettsanlegg (BIA) 

 Innenfor området kan det etableres idrettsbygg og øvrige almennyttige anlegg. 

 

4.6 Energianlegg (BE) 

Innenfor området BE kan det etableres anlegg i tilknytning til energiforsyning 

(trafo/nettstasjon), 

 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

5.1 Kjøreveg (SKV1-SKV6) 

Områdene SKV1 til SKV6 reguleres til kjøreveger med bredder iht. plankartet. 

Det skal etableres opphøyet fotgjengerfelt over SKV6, som markert i plankartet. 

Langs SKV6 tillates det ikke parkering.  

Eierformen er offentlig. 

 

5.2 Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS11) 



Områdene SGS1 til SGS11 reguleres til gang- og sykkelvei med bredder iht. 

plankartet. Eierformen er offentlig. SGS11 kan benyttes som adkomst til BU1 for 

ansatte og brukere av området. 

 

5.3 Fortau (SF1-SF7) 

Eksisterende og nye fortau. Områdene SF1 til SF7 reguleres til fortau med bredde iht. 

plankartet. Eierform er offentlig.  

 

5.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT1-AVT3) 

Områdene AVT1-AVT3 reguleres til annet vegformål- tekniske anlegg med areal som 

fremgår av plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, snøopplag, 

rekkverk, skilt, etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. Det tillates ikke 

parkering innenfor AVT3. 

 

5.5 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-SVG9) 

 Områdene SVG1-SVG9 reguleres til annet vegformål- grøntareal som fremgår av 

plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, grøntanlegg, snøopplag 

etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. 

For SVG5 gjelder følgende:  

- Området skal oppheves med kantstein mot SKV6 med visflate på minimum 25 cm.   

- Området kan beplantes, men høyde skal ikke overstige 0,5 m.  

- Det skal ikke opparbeides snø deponi eller plasseres gjenstander i området. 

 

5.6 Parkering (SPA1-SPA3) 

Områdene SPA1 – SPA3 reguleres til parkeringsareal for ansatte og brukere av 

området innenfor BBH, BIA, BU1/BU2, samt lysløype/turvei. Herav 5 % skal være 

avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

 

6.1 Naturområde (GN1-GN6) 

Områdene GN1 til GN6 avsettes til naturområde. Området kan benyttes i henhold til 

bestemmelsene i friluftsloven. 

 

6.2 Turveg (GT1-GT3) 

 GT1 er turveg mot etablert lysløype, BST1. 

 GT2 og GT3 reguleres til fremtidig turveg. 

 

6.3 Friområde (GF1-GF3) 

Benyttes som grønn frisone i forbindelse med gang- og sykkelvei. Områdene kan gis 

en parkmessig behandling. 

 

6.4 Park (GP1-GP3) 

 Områdene kan benyttes til offentlig park. 

 

 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

 

7.1 Landbruksområder (LL1 og LL2) 



Areal til jord- og skogbruksformål. 

 

Områdene regulert til jord- og skogbruksformål skal disponeres og drives i samsvar 

med jordlovens og skoglovens bestemmelser. 

 

 

§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

8.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VFV) 

Området VFV reguleres til naturområde i vassdrag. I dette området tillates ingen 

inngrep. 

 

 

§ 9 HENSYNSONE 

 

9.1 Sikringssone – frisikt (H140) 

 Innenfor områdene benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m 

over veibanen. 

9.2 Fareområde langs kraftledninger  
Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres nærmere kraftlinjer enn 9 m, målt 

horisontalt fra ytterste fase. Faresonen er skravert og målsatt på plankartet. 

  

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

 

10.1 Grunnforhold 

Før det gis tillatelse til tiltak innenfor byggeområdene BFS8-BFS17 skal disse være 

geoteknisk vurdert av fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved 

søknad om byggetillatelse. 

 
10.2 Utbygging/fradeling 

Ved søknad om rammetillatelse eller ved ettrinns søknad skal det legges ved en 

situasjonsplan som viser plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og 

sykkelparkering, ev. varelevering, avfallshåndtering og beplantning. Planen skal vise 

høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

 

Planer som omfatter etablering av vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. En godkjent VA-plan skal foreligge før det 

gis byggetillatelse. I tillegg skal det foreligge innmålt digitalt kartverk over VA-

ledninger, vei og gatelys med kabling. 

 

Det er ikke tillatt å bebygge eller fradele noen tomt innenfor planområdet før 

nødvendig opparbeiding av kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, lekeplass, 

vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

 

Før opparbeidelse av BFS15/BFS16 skal ny turveg, GT2, etableres.  
 

10.3 Utbygging og Fradeling,  

 

Før nye boliger innenfor BFS8 kan tas i bruk skal følgende være ferdigstilt: 

- Felles lekeareal BLK1 

- Atkomstvei f_SKV4 



 

Før ny boliger boliger innenfor BFS9 og BFS10 kan tas i bruk skal følgende være 

ferdigstilt: 

- Komplett atkomstvei o_SKV3 der det dannes knytning mellom o_SKV3 og o_SKV1 i 

henhold til plankartet. 

 

Før ny boliger boliger innenfor BFS13, BFS15 og BFS16 kan tas i bruk skal følgende 

være ferdigstilt: 

- Felles lekeareal BLK2 

- Atkomstvei o_SKV8 

 

 

 
10.4 Radon – ny bebyggelse 

Tiltaksmelding for ny bebyggelse i planområdet skal inneholde dokumentasjon på 

radonkonsentrasjonen fra grunnen. Nødvendige innstrømningsdempende tiltak mot radon 

skal være gjennomført før boligene tas i bruk. 

 
10.5 Lekeplasser 

Felles lekeplasser som er vist på planen skal ferdigstilles samtidig som de respektive 

boligområdene utbygges. Krav til ferdigstillelse er definert under punkt 10.3. 

 

10.6 Gang- og sykkelveg 

Ved opparbeidelse av SKV4 skal det vurderes opphøyet gangfelt mellom SGS9 og 

SF5. Det skal etableres opphøyet gangfelt over SKV6. Det kan etableres opphøyet 

gangfelt mellom SGS5 og SGS6. 

Områdene SGS9-SGS11, samt SF5 og SGS7 og skal være tilstrekkelig belyst. 

Det settes særlig krav om belysningen i forbindelse med gangfelt mellom SGS5 og 

SGS6, samt SGS7 og SF4. 

Ved etablering av busstopp langs SGS7 skal det samtidig opprettes fast dekke samt 

tilstrekkelig belysning langs SGS7. 

 

Med hensyn til universel utforming skal det legges asfaltdekke på SGS5, med tiltenke 

hvileplasser. 

 

Ved opparbeidelse/endring av SGS11 fra lysløype til gang- og sykkelveg, samt ved 

oppretting av SPA3 skal det etableres ny belyst skiløypetrase, BST3. SGS11 skal ha 

fast dekke. 

 

10.7 Generelt 

Regulert fortau SF5 og SGS10 kan etableres som en sikker adkomst til skoleområdet 

uavhengig av etablering av kjøreveg o_SKV8. 

 

Alle tiltak i tilknytning til fylkesveg 830/Vatnbygdveien skal godkjennes av Statens 

vegvesen. 

 

 

 

 

 

Sist revidert av Fauske kommune, 05.03.20 
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 Arkiv sakID.: 17/430 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
030/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Nytt adressenavn i Sulitjelma - Charlottatippen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner adressenavnet Charlottatippen, jf. Stadnamnloven § 5. 
 

 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i opprettelse av boliger på Charlottatippen i Sulitjelma framkommer det manglende 
adressegrunnlag. Andre bygninger i området har adresse Charlotta.  
 
Veien Charlotta strekker seg på nordsiden parallellt med Langsvannsveien. Det er derfor lite logisk å 
addresse bygninger på sørsiden av Langvannsveien som Charlotta. 
 
For å lettere finne frem og gjøre det enklere å adressere så foreslås Charlottatippen som adressenavn 
for dette området. 
 



 
Figur 1: Oversikt over området. Det forslås at det regulerte området får adressenavn Charlottatippen. 

 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3364     
 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
031/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere 
vedtak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak om opprettholdelse av vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
Klagen oversendes Fylkesmann for avgjørelse.  
 

 
Vedlegg: 
28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 

vilkår om salg av tilleggsjord 
1424762 

02.12.2019 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av 
nytt hus i Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 

1428178 

19.02.2020 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 1428184 

02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

24.02.2020 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 1434456 

02.03.2020 Klage på vedtak - kopi av brev til Fylkesmannen 1434840 
 
Sammendrag: 
 
Søknad om opphevelse av tidligere vedtak med vilkår om salg av restareal som tilleggsjord er tidligere 
behandlet av Planutvalget – sak 009/20 
 
Saksopplysninger: 
 
Begrunnelsen for innstilling til vedtak om opprettholdelse av tidligere gitt vilkår var at det ikke er 
fremlagt dokumentasjon på oppfyllelse av vilkår om salg av restareal som tilleggsjord.  
I klagen fremsettes den samme påstand om at eiendommen ikke er salgbar. Det legges også frem 
muligheter for fremtidig utnyttelse av eiendommen i egen regi. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er ingen nye opplysninger i klagen som etter saksbehandlers vurdering skal tilsi å endre tidligere 
vedtak. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



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



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


 
 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 009/20 Vedtak: 

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
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Kopi;Landbrukskontoregijär -oppm.avd.,her
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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.

1

\



 
 
 
 

Dato:  24.02.2020 
Vår ref.: 20/2937 

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

Enhet Plan/Utvikling 
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Heidi Paula Myrvoll 
Kosmovassveien 116 
8215 VALNESFJORD 
 
 
 
 
48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 
 
Plan- og utviklingsutvalg- 009/20, har i møte 18.02.2020 fattet følgende vedtak i saken: 
 
 
Vedtak: 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, 
jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske 
kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
Med vennlig hilsen 

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





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3271     
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Sak nr.   Dato 
032/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i Fugleveien 
Forslag fra faglig trafikkforum 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om endring i fartsbegrensning langs Fugleveien med 
50 km/t der det er gang- og sykkelsti og 40 km/t der det ikke er anlagt med separering av kjørende 
og gående. 
 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om skilting parkering forbudt begge sider langs 
Fugleveien på strekningen mellom Hegreveien og Hammerveien. 
 

 
Vedlegg: 
03.03.2020 Referat fra møte om trafikksikkerheten for Vestymyra 1435091 
 
Sammendrag: 
 
Faglig trafikkforum har fått henvendelse om nedsetting av fartsgrense i fugleveien. Trafikksikkerhetsplan 
pkt 8.3 «Det skal skiltes med 30km/t + skilt 142 Barn» ved alle skoler og barnehager.  
 
Saksopplysninger: 
 
Fugleveien er i dag skiltet med 30 km/t på den strekning som det også er etablert gang- og sykkelsti. Der 
gang- og sykkelsti slutter ved innkjøring til SKS hall er det videre mot Tjeldveien/tursti i retning Klungset 
er det skiltet med 50 km/t. 
Fugleveien er samlevei for boligfeltveiene på Vestmyra. Statens vegvesen anbefaler fartsgrense på 40 
eller 50 km/t for samleveier, bare unntaksvis anbefales 30 km/t. Det er mye ferdsel av myke trafikanter 
langs Fugleveien på strekning uten separering fra kjørebane. Det er også tungtrafikk fra E 6 og inn mot 
industriområdet. I andre boligfelt i Fauske med samleveier er myke trafikanter separert fra vegbanen 
med enten fortau eller egen gang-/sykkelsti og har fartsgrense på 40/50 km/t. 
 
Det har i de tilfeller når store arrangementer pågår både i idrettshallen og SKS hallen vært mangel på 
parkeringsplasser. Da parkeres det langsmed Fugleveien. Fugleveien er ikke laget med tilstrekkelig 
bredde for både parkering og toveistrafikk. For tungtrafikk inn til industriområde er parkering langs 
Fugleveien en flaskehals med møtende kjøretøy. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det foreslås endret fartsgrense i Fugleveien på hele strekningen med gang- og sykkelsti til 50 km/t og 
fartsgrense på 40 km/t for strekningen uten separering for myke trafikanter. 
 



Det foreslås parkering forbudt på strekningen fra Hegreveien og frem til Hammerveien (avkjøring 
industriområdet) 
 
Statens vegvesen er skiltmyndighet for begge typer forbudsskilt. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Referat fra møte om trafikksikkerheten for Vestymra  
 

 
Tilstede: Rune Reisænen, Liss-Ane Simonsen, Georg de Besche dy, Frank Zahl og Inger-Lise 
Busch Hansen.  
 
Sekretær i FTF tar opp to saker som er kommet til forumet:  

- Ønske om redusering av fartsgrense i Fuglveien. 
- Trafikksituasjonen ved Vestmyra skole i påvente av «kiss-and-ride»-sonen.  

 
Ønske om redusering av fartsgrense i Fuglvegen:  
Styrer i Vestmyra barnehage har fremmet ønske om å sette ned farten fra 50 km/t til 30 km/t: 
«Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage ønsker at forumet skal ta opp trafikkforholdene i Fugleveien.  
Pr. nå er fartsgrensen i Fugleveien 30 km/t fra E6 og litt forbi SKS Arena. 30 km-sonen oppheves der, og 
fartsgrensen er 50 km/t forbi Vestmyra barnehage før den igjen reduseres når Fugleveien går over i Tjeldveien. 
 
I Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan pkt 8.3.1 står det at det skal skiltes med 30 km/t + skilt 142 «barn» 
ved alle skoler og barnehager. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen  ønsker Samarbeidsutvalget at 
fartsgrensen i Fugleveien settes til 30 km/t forbi Vestmyra barnehage.». 
 
FTF drøftet saken på sitt siste møte, men valgte å sende saken til admnistrasjonen. FTFs 
påpekning var at dette var et område med mange skole- og barnehagebarn.  
På møtet ble det tatt opp at Fuglveien leder til en turveg, og er mye brukt av barnehage- og 
skolebarn. I tillegg er det ingen gatelys på strekningen, og et uoversiktlig kryss skiltet som et 
«farlig kryss». Det ble også nevnt at det er mulig det vil bli en økning av trafikk i området på 
grunn av fradelingssaker kommunen har godkjent i området. Det ble også diskutert om det er 
hensiktsmessig å innføre «parkering forbudt» langs Fuglveien.  
 
Konklusjon: Det enes om at det lages sak til planutvalget med ønske om å redusere 
fartsgrensen i Fuglveien. Det søkes samtidig om å sette opp skilt 142 «barn» (jf. 
Trafikksikkerhetsplanens punkt 8.3.1), samt forbud mot parkering.  
 
Trafikksituasjonen ved Vestmyra skole i påvente av «kiss-and-ride»-sonen.  



Avklaring rundt problematikken som er i området nå, og om det kan løses på en lur måte før 
etablering av «kiss-and-ride». Det kommer fram flere alternativer, og en av de er å sende ut 
informasjonsskriv fra skolen og til foreldrene. Saken følges opp videre, Rune innkaller Liss-
Ane og Frank til møte med Trond Heimtun. Vestmyra skole bør involveres, sammen med 
leder i kommunalt foreldreutvalg (KFU).  
Konklusjon: Ingen løsninger kom fram på møtet. Saken må tas videre.  
 
 
 
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
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101/412 - Rugås Industrier AS - Behandling av søknad om dispensasjon fra 
TEK17 om krav til dør i heis på kortsiden - i nytt lager-/kontorbygg i 
Finneidkaiveien 2, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra TEK17 
for krav om dør på kortsiden av heis. 
 

 
Vedlegg: 
04.02.2020 Søknad om dispensasjon fra TEK 17 krav om dør i heis på kortsiden 1432927 

04.02.2020 Eiendom 101412 Sak 14319 1432928 
 
Sammendrag: 
Rugås Industrier AS, ved ansvarlig søker Byggsøk Norge AS, søker om dispensasjon etter Plan- og 
bygningslovens § 19-1 fra TEK17 krav om dør i heis på kortsiden, i nytt lager- og kontorbygg i 
Finneidkaiveien2, Fauske. 
 
Saksopplysninger: 
Rugås Industrier AS har for oppføring av nytt lager- og kontorbygg fått innvilget rammetillatelse 
14.12.2015, og igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider 25.11.2016 med endring 25.06.2017 
og igangsettingstillatelse for montering utvendige vegger og tak 01.07.2019. Det er ikke søkt om 
igangsettingstillatelse for resterende del av tiltaket, herunder innvendige arbeider.  
 
Arbeidstilsynet har i vedtak datert 25.02.2020 samtykket til tiltaket. Arbeidstilsynet har opplyst at de 
ikke har vurdert utformingen av heisen, og at det er kommunens oppgave å vurdere om det skal gis 
dispensasjon fra TEK17. 
 
Det søkes nå om dispensasjon fra kravet i TEK17 om at dør i løfteplattform må plasseres på kortsiden for 
å manøvrere rullestol lett inn og ut. I 1.etasje er dør på heisens kortside, i 2.etasje er døren plassert på 
den ene langsiden. I søknaden omtales både løfteplattform og heis.  
 
I søknaden står det at «Det vil være uheldig å lage et utgangsrepo i 2.etasje for å tilfredsstille kravet i 
TEK17 for dør i heis på kortsiden med samme inngang som nede, da et slikt repo krever understøttelse 
som vil være til hinder for heis og ytterdør. Det er også et poeng at det er planlagt et luftig 
inngansparti.» Videre i søknaden står det: «Vi kan ikke se at gitt dispensasjon i denne sak setter 
regelverket vesentlig til side. På grunn av det arbeidet som skal utføres kan ikke personer med så stor 
funksjonsnedsettelse at de må ha motorisert rullestol jobbe i denne bedriften. Heisen er konstruert slik 
at normale rullestoler ikke har noen utfordringer med valgt løsning. Ut fra beskrivelse fra produsenten, 
nevnes det at det kan være en utfordring for motorisert rullestol slik heisen er konstruert, men ikke at 
det er helt utelukket for motorisert rullestol med valgt løsning.» 



 
Saksbehandlers vurdering: 
I henhold til TEK17 § 12-3 er det krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to 
etasjer eller flere. I veiledning til første ledd bokstav c) står det «Døren må plasseres på kortsiden av 
løfteplattformen for å manøvrere rullestol lett inn og ut av løfteplattform med minimumsstørrelse». 
 
Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet, med mindre byggverket eller 
deler av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. I situasjoner 
der det vurderes at byggverket etter sin funksjon er uegnet, må det dokumenteres hva som er uegnet og 
hvilke konsekvenser dette har for universell utforming. Vi har ikke mottatt slik dokumentasjon i denne 
søknaden. 
Utsnitt av plantegning som følger med dispensasjonssøknaden viser at lokalene i 2.etasje av bygningen 
skal innredes med 9 kontor og møterom/spiserom, i tillegg til toaletter, arkiv, kopirom, teknisk rom og 
bøttekott. 
 
For universell utforming er dimensjoneringsgrunnlaget en person som bruker manuell rullestol, eller 
elektrisk rullestol for kombinert inne- og utebruk. 
 
I Plan- og bygningslovens § 19-2 står det at ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det 
særlig legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Ved oppføring av nytt bygg skal bygningen prosjekteres etter Byggteknisk forskrift (TEK17). Ved nybygg 
er det mulighet til å tilpasse byggtekniske løsninger, i motsetning til spesifikke tiltak i en eksisterende 
bygning.  
 
Tidligere motatte tegninger i byggesaken har vist løsninger med heis/løfteplattform utført i henhold til 
TEK17. Løsningen med dør på langsiden av heisen vil kunne ekskludere eventuelle arbeidstakere i 
arbeidslivet, noe som er uheldig og uønsket. Ulempen med å gi dispensasjon vil være klart større enn 
fordelen.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Byggsak

FAUSKE KOMMUNE Bl

Tiltakshaver: Rugås industrier

BYGGESAKSKONTOR

Dato 04.02.2020

GNR 101 BNR412 Sak 143/19

Det søkes dispensasjon etterpbl  §  19-1 fra Tek 17 krav om  d¢ri  heis på kortsiden.

BEG RUNNELSE:

Dette er hva Tek 17 sier om  planløsning for heis /Løfteplattform.

Tek 17 Kapittel 12  Planløsning og bygningsdeli byggverk.

§  12-3. Krav om heisi byggverk

c) Løfteplattformer  skal  ha innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 1,6 m.

Veiledning til første ledd  bokstav c

Prea ksepterte ytelser

1. Døren må plasseres på kortsiden av løfteplattformen for å manøvrere rullestol lett

inn og ut av løfteplattform med minimumsstørrelse.

Dette sier produsent av heisen:
Fra:  Sindre Dale Toft <sindre.d.toft@cibeslift.no>

Sendt: fredag 24.  januar  2020 16:34

Til:  Jarle  Pedersen; Mads Eliassen Karlsen - Fauske Elektro AS; Tor finneidsveis

Emne: SV: Løfteplatform

Hei!

Jeg ser på løsningen som god med tanke på de forhold som foreligger på bygget.

For å imøtekomme kravet om dører på kortside av sjakt på plattformer med minimumsstørrelse, må

deti dette



tilfellet gj¢res større bygningsmessige endringerenn det som anses å være nødvendig da

plattformens utforming gir

gode muligheterforsnuing med «ikke-motorisert»rullestol innvendig.

Brukere med st¢rre motoriserte rullestolervil kunne oppleve vanskeligheter med vinkelgjennomgang

løsningen.

Sindre Dale Toft

Fagskoleingeniør (Elkraft) — Cibes  Lift  Norge AS

Idrettsveien 151  5353  Straume Norge

Tel: 56 32 00 09  Vakttlf:  :  907 59 553

Mob: 941 89 732

Email: Sindre.d .toft@cibeslift.no
http://www.cibeslift.no

Det vil være uheldig å lage et utgangsrepo  i  2 etasje forå tilfredsstille kraveti TEK 17 for dør  i  heis på

kortsiden med samme inngang som nede, da et slikt repo krever understøttelse som vilvære til

hinderfor heis og ytterdør. Det er også et poeng at det er planlagt et luftig inngangsparti.

Det kan ikke monteres døri heisen på den andre kortsiden på grunn av at da kommer du uti

trappen.

Planløsning 1etasje.
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Vi kan ikke se at gitt dispensasjon idenne saksetter regelverket vesentligtil  side.  På grunn av det

arbeidet som skal utføres kan ikke personer med så  stor  funksjonsnedsettelse at de må ha motorisert

rullestol jobbe i denne  bedriften.  Heisen er konstruert slik at normale rullestoler ikke har noen

utford  ringer med  valgt løsning.  Ut fra beskrivelse fra produsenten, nevnes det at det kan være en

utfordringfor motorisert rullestol slik heisen er konstruert, men ikke at det er helt utelukket for

motorisert rullestol med valgt  løsning.

Vi håper på en positiv behandling av denne  søknaden.

Med vennlighilsen

Jarle Pedersen

BYGGSØK NORGEAS



Fra: Jarle Pedersen <jarle@byggsoknorge.no> 
Sendt: tirsdag 4. februar 2020 14.34 
Til: Postmottak 
Kopi: Janne Bjørnbakk 
Emne: Eiendom 101/412 Sak 143/19 
Vedlegg: B1 søknad om disp.pdf 
 
Hei Janne. Kan du ring meg før du behandler denne søknad om dispensasjon.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Jarle Pedersen  
Byggsøk Norge AS  
94821377 
Notveien 3 B 8013 Bodø 
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Søknad om dispensasjon for opprettelse av tomtefeste til fritidsformål 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 innvilges 
dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens § 5.1 for opprettelse av feste til tomt for 
fritidsbebyggelse på gnr. 90/1 ved Øvre Fjell gård i Sjønstådalen. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
På eksisterende grunnmur etter tidligere bebyggelse kan det føres opp fritidsbolig. 
Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas utgangspunkt i 
tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og fargesetting på stedet.  
Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse før det 
fattes vedtak. 
Søker må selv avklare parkerings- og avkjørselsforhold med vegmyndighet. 
 

 
Vedlegg: 
14.01.2020 Høring søknad om tillatelse til feste av tomt i LNFR område i Sjønstådalen 1430752 

06.12.2019 Søknad om feste av tomt - Sjønstådalen 1428632 

06.12.2019 Vedlegg - foto 1428633 

17.02.2020 Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan - feste av tomt - 90/1 - Fauske 1433805 

17.02.2020 AcosSvarInn.xml 1433806 
 
Sammendrag: 
 
Kirsti Langaard har søkt om tiltales til oppretting av festetomt på Øvre Fjell gård for fritidsbygg på 
eksisterende grunnmur, beliggende i Sjønstådalen i Sulitjelma. Omsøkte tomt er i kommuneplanens 
arealdel avsatt som LNFR område. Adkomst til Øvre Fjell gård er langs en eksisterende privat vei i 
avstand om lag 800 meter fra offentlig veg. 
 
Saksopplysninger: 
 
Etter bestemmelsene i kommunedelplanen §5.1 LNFR areal er det ikke tillat med andre tiltak enn de 
som er knyttet til stedbunden næring, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-4, nr. 2. Da det her er fradeling av 
tomt for fremtidig hytte vil fradeling behandlet som dispensasjonssak. 
 
Søknaden om fradeling har vært sendt på høring. Sametinget og Nordland fylkeskommune har 
tilbakemeldt at de ikke er kjent med at fradeling kommer i konflikt med kjente eller automatisk fredede 
kulturminner i området. Nordland fylkeskommune har i sin vurdering bedt om at en eventuell byggesak 
blir forelagt dem til uttalelse da tomten ligger i nærhet til eldre gårdsbruk. Fylkesmannen har 
tilbakemeldt en fraråding av å innvilge dispensasjon. Fraråding er begrunnet med at søker bør henvises 



til å få utvist tomt i areal avsatt til fremtidig spredt fitidsbebyggelse  LSF16F. Fylkesmannen poengterer 
også forhold til reindrift.  

Naturmangfoldloven §§8 – 12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. I området som er 
søkt fradelt er det ikke registrert miljøverdier i artsdatabank og naturbase. Kommunen er ikke kjent med 
at det finnes automatisk fredede kulturminner i området. Fradeling vurderes ikke å ha vesentlig skade 
på naturmangfoldet eller medføre endring i økosystemet. Saksbehandler vurderer tiltaket til å være 
miljøforsvarlig med tanke på Naturmangfoldloven. 
 
Saksbehandlers vurdering: 

 
Det vises til vedlagt høringsdokument vedrørende saksbehandlers forhåndsvurdering av søknaden. 
 
Fylkesmannen har ikke kommet med en innsigelse – kun en fraråding. Det vises til at kommuneplanens 
arealdel er av nyere dato og at den bør følges uten å bli uthulet ved å innvilge dispensasjon.  

Saksbehandler mener det er et meget spesielt tilfelle at det søkes bygget på en tidligere grunnmur. I og 
med at det har vært en bygning der tidligere må reindriften ha forholdt seg til det også tidligere. 
Saksbehandler vektlegger at reinbeitedistriktet ikke har kommet med uttalelse til høringen. Flytteleien 
avmerket i reindriftskart er om lag 1,5 km nord og 200 høydemeter over omsøkt område. Dette er i så 
stor avstand at saksbehandler mener en bygning til på et tidligere tun ved Øvre Fjell gård ikke vil ha 
innvirkning på flytteleien. Bruken av LNFR området vil med et akseptert hyttefelt LSF 16_F like syd av 
omsøkt areal ikke bli vesentlig anneledes om dispensasjon innvilges. Det vises også en trekklei vest av 
fjell gård. Denne trekkleien passerer også vest av LSF16_F og eksisterende bebyggelse på Øvre Fjell gård. 
Avstanden mellom trekklei og eksisterende bebyggelse/fremtidig bebyggelse i hyttefelt endres ikke da 
omsøkt tomt er på østsiden av øvre fjell gård. 



 

 

Arealet har tidligere vært jordbruksområde og bebygget, det var da ikke tilgjengelig som 
reindriftsformål. Det finnes mange tidligere aktive gårdsbruk der bygningsmassen i dag benyttes til 
fritidsformål. Øvbre Fjell gård er et eksempel på dette. Saksbehandler vurdere 
dispensasjonsbestemmelsen i pbl.§19-2 dithen at hensynene bak bestemmelsen og lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt med å oppføre en bygning på eksisterende grunnmur. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  14.01.2020 
Vår ref.: 20/618 

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

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 
 
 
 

Høring søknad om tillatelse til feste av tomt i LNFR område i 
Sjønstådalen 
 
Søknad til feste av tomt i Sjønstådalen på eiendom 90/1– dispensasjon til arealplan –  i 

Fauske kommune. 

Fauske kommune har mottatt søknad om fradeling av tomt til feste. Arealformålet er i dag 

LNFR.  

 

Stedet som det søkes opprettet feste er på et tidligere gårdsbruk - Fjell - i Sjønstådalen. I 

dag er det gammel bebyggelse på stedet fra tiden det var gårdsdrift på Fjell. Adkomsten til 

stedet er på en eksisterende gammel gårdsvei - Fjellveien. Like syd for omsøkt festetomt er i 

arealplan et område avsatt for fremtidig hyttefelt. Søkeren har nær tilknytning til stedet da 

gården var hennes barndomshjem. 

I LNFR områder er det i henhold til bestemmelsene kun tillat tiltak som har tilknytning til 

stedbunden næring. Ny bebyggelse vil kommunen primært kun tillate i områder avsatt for 



 

 

dette formål. Hvorvidt gamle hustufter skal tillates bebygget har Fauske kommune regulert 

dette i området Jakobsbakken. 

I planbestemmelsene knyttet til områderegulering for Jakobsbakken heter det i § 2 

Bebyggelse og anlegg, 2.2 Fellesbestemmelser kulepunkt 3 og 6 

 På eksisterende grunnmurer etter tidligere bebyggelse kan det føres opp 

fritidsboliger i den utstrekning som fremgår av bestemmelsene nedenfor. 

….. 

 Alle gjenoppbygginger, utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring 

på ytterpanel, karmer etc. skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg 

til godkjenning. Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens 

kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes vedtak. 

 

o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser 

opprinnelig utseende skal legges til grunn ved utvendige 

forandringsarbeider. Der slik dokumentasjon ikke kan fremskaffes, 

legges beskrivelsene av de enkelte bygninger, slik de fremgår av 

bestemmelsene nedenfor, til grunn. 

 

o Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form 

og utseende enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres til en 

tidligere tilstand. Tiltakshaver skal så langt det er mulig dokumentere 

hvordan bygningen tidligere har sett ut, og hvordan bygningsdetaljer 

har vært utført. Dette legges til grunn for gjennomføring av det nye 

tiltaket.  

 

Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det 

tas utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, 

overflatebehandling og fargesetting på stedet.  

 

 

Det er ikke vedlagt nabovarsel eller kart som viser omsøkt feste, men ut fra bilde om 

plassering vil feste omsluttes i sin helhet av g.nr. 90 b.nr.1. Saksbehandler har vært på 

befaring av stedet. 

Saksbehandler mener det er momenter som taler for å dispensere fra bestemmelsene til 

arealplan. 

 Søkerens nære tilknytning til stedet 

 Det er eksisterende bebyggelse på stedet 

 Det er rester av gammel grunnmur på stedet som skal bebygges 

 Det er like i nærhet av et område avsatt til fremtidig bebyggelse 

 Det er en eksisterende adkomst 

 Det er en eksisterende utvidelse av fylkesvei 830 med gode 

parkeringsmuligheter 

 

Frist for uttalelse til omsøkt søknad om opprettelse av festetomt 14/2-2020. 

 
 
 



 

 

 
Med vennlig hilsen 

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

 
 
Mottakere: 

Balvatn reinbeitedistrikt Bentevassveien 11 D 8206 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Postmottak 8048 BODØ 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 
Vedlegg: 

Søknad om feste av tomt - Sjønstådalen  

Vedlegg - foto  
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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: 

  14.02.2020  2020/569 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Toril Austvik, 75 54 78 43 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Fraråding av dispensasjon fra kommuneplan - feste av tomt - 90/1 - Fauske 

Fylkesmannen viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 14.01.2020. 
 
Saken gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av 
fritidsbolig på eiendom 90/1.  
 

Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjons i denne saken. Vi mener hensynet til reindrift og 
dagens arealformål er tungtveiende grunner for å avslå søknaden. Vi viser til plan- og bygningsloven 
§ 19-2 om at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vi mener det bør være mulig å foreta en fradeling og utbygging i tråd med overordnet plan og da 
innenfor område LSF16_F.  
 

Sakens bakgrunn 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for feste av tomt for 
oppføring av fritidsbolig.  Stedet som det søkes opprettet feste, er på et tidligere gårdsbruk - Fjell- i 
Sjønstådalen. I dag er det gammel bebyggelse på stedet fra tiden det var gårdsdrift på Fjell. 
Adkomsten til stedet er på en eksisterende gammel gardsvei - Fjellveien.  Søkeren har nær 
tilknytning til stedet da gården var hennes barndomshjem. 

 
Fylkesmannens vurdering 
Det aktuelle arealet ligger på Fjell i Sjønstådalen. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som 
LNFR-område. Innenfor dette området er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som inngår direkte som ledd i stedbunden næring. 
 



  

Like sør for omsøkte festetomt er det i arealplanen satt av et LNFR-område for spredt 
fritidsbebyggelse (LSF16_F). Området avsatt til spredt fritidsbebyggelse er på ca. 90 daa, og området 
grenser til eiendommen 90/1. 
 
Fylkesmannen kan forstå ønske om å få en fritidsbolig på hjemplassen. Likevel er ikke dette, etter 
vårt syn, et tilstrekkelig argument for å gi dispensasjon. Som planmyndighet har kommunen et 
ansvar for at kommuneplanen blir etterfulgt i størst mulig grad og at den ikke uthules med 
dispensasjoner. Dette er særlig relevant ettersom kommuneplanen ble vedtatt i 2018 og regnes som 
ny. I denne planprosessen har Fauske kommune avklart geografisk hvilke steder fritidsbebyggelse 
skal tillates og hvilke steder LNFR formålet skal veie tyngst.  
 
Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens 
arealdel, og kan sees på som en «avtale» med mellom kommunen, innbyggerne og statlige og 
regionale myndigheter. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål da de er blitt til gjennom en 
omfattende medvirknings- og beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 
organ. Ved å gi dispensasjon i denne saken vil man bidra til å undergrave en ny kommuneplan som 
beslutningsgrunnlag og styringsverktøy. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i 
planprosessen er det viktig at endringer i planene ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles 
etter regler som er fastlagt for endring av planer.  
 

Reindrift 
Området er en del av Balvatn reinbeitedistrikt og brukes primært som høstvinterbeite og vårbeite. 
Beitebruken i disse områdene vil variere fra år og til år og opprettelse av fritidseiendom utenfor det 
som allerede er avklart i gjeldene plan kan være uheldig for reindrifta. Det kan blant annet medføre 
forstyrrelser i forbindelse med reindriftas beiterett og bevegelser, samtidig som det beslaglegger 
ytterligere beiteareal. Det går også en trekklei øst for omsøkte tiltak. Trekklei er viktige naturlige 
trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i 
flokk. Nord for omsøkte tiltak går det en flyttlei. Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 
22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være 
oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal 
eller terrengformasjon. 
 
Det er et hovedprinsipp i plan- og bygningsloven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må 
ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. 
Dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 tar utgangspunkt i at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. Oppføring av fritidsbolig her vil være i raskt komme i strid med hensynet bak 
arealformålet.  
 
Etter vår vurdering bør ikke fritidsbebyggelsen ekspandere lengre opp i lia enn det som er åpnet for i 
overordnet plan. Ut fra hensyn til reindriften i området er det viktig at kommunen forholder seg til 
de avklaringer som er gjort gjennom overordnet arealplan. Dette vil bidra til å skape forutsigbarhet 
både for reindriften og for utbyggingsinteressentene. Vi kan ikke at det foreligger forhold som tilsier 
at en i dette tilfellet bør avvike fra kommuneplanens arealdel.  
 



  

Orientering om vedtak 
Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken. (Som rettighetshaver med klagerett skal også Balvatn 
reinbeitedistrikt orienteres om vedtaket.) 
 
 
 
Med hilsen 
 
Stein Tage Domaas (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Toril Austvik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Kristine Blind 
Helland 

Bentevassveien 11d 8206 FAUSKE 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3577     
 Arkiv sakID.: 20/473 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
035/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 
 Formannskap  

 
 
Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - Nordland betong 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 
 

 
Vedlegg: 
10.03.2020 Søknad om kjøp av industritomt i Skysselvika 1435745 

10.03.2020 Kart Nordland btg omsøkte areal 1435746 

10.03.2020 Sysselvika 1435747 

10.03.2020 Saksfremlegg Finneid Grus 1435748 
 
Sammendrag: 
Nordland Betong søker erverv av 5 mål kommunal grunn i Skysselvika industriområde. Pr i dag eier de 
7985 kvm areal, samt at de leier et areal fra Wenberg på 3376 kvm. Arealet som de leier fra Wenberg 
benyttes i dag til lagring av grusmasser i ulike fraksjoner. Kontrakten er kortsiktig, og de har grunn til å 
tro at Wenberg vil selv disponere arealet til egen virksomhet.  
 
Saksopplysninger: 
Nordland betong har sendt inn forslag på hva de ønsker å erverve. De har et nært samarbeid med 
Jensen betongtransport AS. Jensen betongtransport AS ervervet areal fra Fauske kommune høsten 
2018, j.fr. sak 18/13253. Nordland betong og Jensen Betongtransport AS har vært i dialog med 
hverandre. Jensen Betongtransport AS er villig til å frasi sitt areal mot at de får et tilsvarende areal i 
samme område. Arealet som Jensen Betongtransport AS ervervet er pr. dato ikke overført eller fradelt, 
dette pga at kommunene ønsker å foreta en reguleringsendring av innregulert vei, samt se på 
arealfordelingen av resterende arealer som er disponibel.  
Finneid Grus AS søkte om erverv av et stort areal i 2019. Innstillingen fra Rådmannen var: ‘’Saken 
utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.’’  Både planutvalget og Formannskapet gikk 
inn for denne innstillingen, j.fr. sak i planutvalget 071/19 og sak 043/19 i Formannskapet.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Selv om Nordland betong AS ikke søker erverv av så store arealer som Finneid Grus AS søkte om, 
vurderer Rådmannen at saken bør utsettes til revidering av gjeldende plan er på plass.  
Revideringen skal først å fremst se på veistrukturen i område, bestemmelsene, samt se på de 
kommunale arealene på med hensyn på salg og utnyttelse. Slik veien er tegnet i dagens plan vil den 
komme for nære fyllingsfoten til de massene som Fauske kommune overtok fra Statens vegvesen. Veien 
skal også etableres med fortau evt gang/sykkelsti, samt gatelys. Det betyr at veien vil bli mer 
arealkrevende og den må flyttes noe mot vest, den vil da kunne komme inn i de arealene som Nordland 



Betong AS nå søker ervervet. Ang. bestemmelsene vil de bli oppdatert til dagens gjeldende lovverk og 
forskrifter. Melding om oppstart av planarbeid vil skje i uke 11/20. I og med at det er en endring av en 
gjeldende plan ser planavd. at et endelig vedtak kan sluttbehandling og endelig vedtak skje i 
kommunestyrets desember møte 2020. 
Når plan er vedatt vil man tildele arealer til de som har søkt iht gjeldende plan. Det beyr også at det er 
mere forutsigbart på de arealene som blir solgt i forhold til vei og utnyttelse av ledige arealer.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/11750     

 Arkiv sakID.: 19/1949 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

071/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

043/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 

Kjøp av areal Skysselvika 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 

Innstilling til formannskapet: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/19 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Formannskap 11.09.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 043/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Vedlegg: 

19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

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

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

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 

19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 



 

Sammendrag: 
Finneid grus As søker om erverve 3 stk parseller i Skysselvika industriområde. De ønsker å erverve 
følgende parseller: 

· Gnr. 83, bnr. 89 – 2689 m2 
·   Bnr. 98 – 26020 m2 
·   Bnr. 99 – 3553 m2 

Samlet utgjør dette ca 32262 m2.  
 
Saksopplysninger: 
Finneid Grus AS og dets samarbeidspartnere ønsker nå å erverve kommunale arealer for videreutvikling 
av sin virksomhet. Finneid grus er i dag eid av Nordasfalt AS. Arealene er tenkt benyttet til oppføring av 
ny driftsbygning, lagring av grus i ulike fraksjoner, samt at de er avhengig å få inn grus med båt. Det 
betyr at et evt salg må innbefatte strandlinje. Samlet sett er det ca 30 årsverk som er lokalisert til 
Fauske.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er veldig positivt at Finneid grus har planer å videreutvikle og ekspander i Fauske. Omsøkte arealer 
utgjør ca 32 tusen kvadratmeter. Det betyr at de vil legge beslag på store deler av de ledige arealene 
som er nærmest sjø og som Fauske kommune eier. 
Sammlet regulert industriareal er ca 100 000kvm. Om man ser på vedlagt situasjonsplan så området 
stykket opp i mange små parseller hvor det er mange ulike eiere, men hovedtyngden er Wenberg 
Fiskeoppdrett, Nordland betong og Fauske kommune.  Det største sammenhengende verdifulle arealet 
som Fauske kommune eier er gnr. 83, bnr. 98, dette arealet ønsker Finneid Grus AS å erverve. Ved et evt 
salg betyr det at det Fauske kommune blir sittende igjen med mindre parseller, som kan være vanskelig 
å omsette og etabler noe industri på.  
Slik Rådmannen ser det er Skysselvika industriområde svært attraktivt område for etablering av ny 
næring, området er lett tilgjengelig og fremfor alt er grunnforholdene ideelle i forhold til øvrig 
næringsareal som er i kommunene. Vil det da bli rett å selge et så stort areal av de ledige arealene til ett 
foretak? Det må heller ikke legges skjul på at slik industri er både støyende og støvende. Som kjent har 
det vært en del protester i den senere tid opp mot støyproblematikken fra de som driver i dag i 
Skysselvika. Som et alternativ så kan man eksempelvis tilby Finneid Grus AS en mindre del som da går 
mot nord, dette arealet utgjør ca 20000 m2.  
Man skal heller ikke si nei til Finneid grus AS sine planer, men at det må settes noen krav til hvordan de 
skal drifte i fremtiden og om de kan ha samme drift, men på et mindre areal. Fauske kommune bør gå i 
dialog med Finneid Grus AS for å avklare arealbehovet og fremtidig drift. 
Rådmannen foreslår å utsette saken til man har kartlagt dette og kommet frem til hvilken type industri 
man ønsker i Skysselvika og hvordan dette skal driftes. 
Det er også viktig at Finneid Grus AS får fortsette i området, men at man går i dialog med de for å sjekke 
ut om arealbehovet er så stort som omsøkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 20/2509     
 Arkiv sakID.: 20/355 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
036/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Trond Storjord - Søknad om tillatelse til å bruke en ekstra snøskuter. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis følgende 
tillatelse: 
 
Trond Storjord, Fauske, gis tillatelse til å benytte 1 stk ekstra snøskuter i forbindelse med 
transport av materialer o.l. i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytte/anneks ved 
Villumsvatn. 
 

Tillatelse gjelder ut sesongen 2019/2020, dvs. tom 2. søndag i mai 2020. 
 

Samme vilkår/trase som er satt i D-sak 268/16 gjelder.  
 

 
Vedlegg: 
13.02.2020 Trond Storjord - Søknad om bruk av ekstra scooter 1433634 

13.02.2020 TILLATELSE TIL DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 
UTMARK (L)(223194)_O 

1433635 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Trons Storjord, Fauske, om å få bruke en ekstra snøskuter til 
hytte ved Villumsvatn ifbm vedlikeholdsarbeid på egen hytte. 
 
Saksopplysninger: 
Søker overtok hytte etter sin far og har tillatelse til bruk av 1 stk snøskuter for transport av bagasje, 
brensel og annet utstyr til denne hytta.  Hytta ligger ved Villumsvatn. 
 
Søker har de senere årene gjort en del vedlikeholdsarbeid både på hytte og anneks.  Det er i tillegg 
behov for omfattende vedlikehold både innvendig og utvendig på hytta, samt på øvrige bygninger i 
tilknytning til hytta. Han har behov for å frakte mye materiell til dette vedlikeholdsarbeidet.  
 
Omsøkte transport  gjelder til ordinært vedlikeholdsarbeid som ikke kreves byggetillatelse. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vasssdrag.  
Iflg denne paragraften må det foreligge behov for transport som ikke er fornøyelseskjøring og som ikke 
kan dekkes på annen  måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er behov for at det kan benyttes 2 stk snøskutere i forbindelse med transport til materialer til 
vedlikheoldsarbeid på hytta.  Traseen til Villumsvatn går i skrått og ulent terrreng, så av 



sikkerhetshensyn er det nødvendig at det brukes 2 stk snøskutere til denne transporten. 
 
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.  
 
Vurdering etter § 6:  Transporten det søkes om er nyttetransport, det kan dekkes ved bruk av en skuter, 
men dette vil medføre samme anntall turer og foregå over et langt tidsrom. 
 
Etter en totalvurdering vil Rådmannen innstille på at det gis tillatelse til å bruke en ekstra snøskuter i et 
begrenset tidsrom.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Trond Stoxjord

Stærveien 2B

8200  FAUSKE

Fauske  12.  februar  2020.

F auske kommune

8200  FAUSKE

SØKNAD  OM  BRUK  AV  EKSTRA SCOOTER  TIL  WILLUMVATNET

Har overtatt hytte (l 19/ 1/ 9668) i Willumsvatnct etter min far Gunnar Storj 0rd som døde  i

2015.  Har tillatelse til bruk av 1 stk. scooter for transport av materiell og utstyr til denne

hytten. Tillatelsen gjelder fram til 10 mai  2020.

Har  i  de senere årene gjort en del vedlikeholdsarbeid både på  hytte  og anneks, men har etter

hven konstatert at det må gjøres mere omfattende vedlikehold både innvendig 0g utvendig,

både på hytten og tilleggsbygninger. Dette medfører at forholdsvis mye materiell 0g utstyr må

transporteres opp til hytten.

Søker derfor om tillatelse til å benytte 2 stk. scooter i forbindelse med  denne  transporten.

Dette  er også et sikkerhetsmessig tiltak, da deler av adkomsten til Willumsvatnet går i svcrt

skrått  og ulendt terreng.

Skulle det Være spørsmål kanjeg treffes på mobil  992 90 217.

Mcd vennlig hilsen \

(rand  3‘93“ '
Tmnd  Storjord
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   

 

Saksutredning: 

 
Trond Storjord, Fauske, søker om en flerårig tillatelse for transport til egen hytte etter § 5 

punkt c i nasjonal forskrift.  Søknaden gjelder fra Avilon til hytte v/Villumsvatn, gnr 119/1/9668. 

 

Etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse til hytteeier for transport av 

bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. 

Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.  Begrepet hytteeier må her ansees å omfatte også 

eierens nærmeste familie. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon 

etter forskriftenes § 6. 

  

I området det her søkes tillatelse, er avstanden fra brøytet bilvei til hytte over 2,5 km. 

 

For å få transportert ut bagasje og utstyr, er det behov for å bruke snøskuter. Omfanget av 

kjøringen vil både i tid og avstand være begrenset. 

 

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 snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området 

å være i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 punkt c 

innvilges følgende tillatelse: 

 

Trond Storjord, Fauske,  innvilges tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 

vinterføre til egen hytte v/ Villumsvatn, gnr 119/1/9668.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. 

vedlagte kartutsnitt.   

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

ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelse etter § 5 punkt c gjelder fom 30. mars 2016 (forutsetter snødekt mark) tom 

10. mai 2020. 

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

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

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

 Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 

 Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 

 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, førerkort og vognkort. 

 

 



 
 

 

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, 

jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske 

kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling    Lise Gunn Hansen 

       Konsulent 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3642     
 Arkiv sakID.: 20/531 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
037/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 
Søknad dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Fauske kommune 
viltforvaltning 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis følgende tillatelse: 

Fauske kommune Viltforvaltning v/ Hilde Holtan, gis tillatelse for bruk av snøskuter i 
forbindelse med elgtelling og beiteregistrering i inntil 3 dager med 5 snøscootere 
gjennomført i tidsrommet 20. mars 2020 — 20. april 2020. 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 
· Grunneiere og Balvatn reinbetedistrikt må ha gitt samtykke før   

motorferdselen kan finne sted. 

 
· Det lages plan over hvordan elgtellingen skal foregå, og traseer for kjøring med 

snøskuter skal tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes av Rådmannen før 
iverksetting og medbringes ved kjøring. 

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

 
 

 
Vedlegg: 
09.03.2020 Søknad dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Viltforvaltning 

v/Hilde Holtan 
1435655 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune Viltforvaltning søker om tillatelse for bruk av snøskuter i forbindelse med elgtelling 
og beiteregistrering. Valdet består av 6 jaktfelt hvorav 3 jaktfelt skal kontrolleres og har behov til å 
bruke inntil 5 snøskutere ifbm tellingen/registreringen. 
 
 



Saksopplysninger: 
 
Det søkes om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 for bruk av 
snøskuter i forbindelse med elgtelling/beiteregistrering. Tellingen og beiteregistreringen skjer i regi av 
viltforvaltningen i kommunen og i samarbeid med rettighetshavere. For å kunne ta mest mulig riktige 
beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er en avhengig av å ha så mange data som mulig 
tilgjengelige. I tillegg til Sett Elg opplysninger (gitt av jegerne under jakta), observasjoner gjennom året, 
meldinger om skader etc. er det også viktig å reise ut i felten for å foreta telling av vinterbeitende elg.  

Søker opplyser at grunneieres tillatelse vil bli innhentet. Dette må dokumenteres før kjøring kan finne 
sted. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kommunen anser det som viktig å ha så mye data som mulig tilgjengelig for at jaktrettshaverne og 
kommunen kan ta de rette beslutningene når det gjelder forvaltningen av elgstammen i kommunen. 
Det er derfor viktig å reise ut og foreta en telling av elgstammen. Elgtelling over flere år vil kunne gi et 
godt bilde på utviklingen av beitene og elgbestanden i området. Dette er med å danne grunnlag for 
fastsetting av bl.a. minstearealet for felling av elg og for utarbeidelse av kommunale målsettinger. 
Elgtelling bør gjøres med jevne mellomrom. Dette er viktig å få utført for elgforvaltningen i kommunen, 
og på sikt ønsker en å få utført tellinger i hele kommunen. 

Kunnskapsgrunnlaget, etter Naturmangfoldlovens § 8 vurderes som godt nok. Søk i natur- og 
artsdatabaser samt kommunens kjennskap til området gir ikke grunn til å tro at det fins arter eller 
naturtyper som det må tas spesielt hensyn til i den aktuelle perioden. Etter § 9 og Føre-var-prinsippet 
så vil kommunen påse at motorferdselen utføres så aktsomt og hensynsfullt som mulig for å unngå 
eventuelle skader og ulemper. Lovens §§ 10 og 11 anses ikke relevant for utredning. § 12 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder anses som oppfylt da bruk av snøscooter på vinterstid med 
snødekke ikke vil påføre naturen skader. 

 
Balvatn reinbeitedistrikt er sendt søknad og bedt om høringsuttalelse. Da det dessverre ble meget kort 
frist for tilbakemelding grunnet sent innkommet søknad kan det ventes høringsuttalelse også etter 
skrivefristen til saksbehandler. Saksbehandler har tro på aksept fra reinbeitedistriktet, men innskrenker 
tidsrom til å samsvare med tidligere uttaleser siste dato for gjennomføring settes til 20 april. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

http://etc.er/
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