
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 28.04.2020 kl.: 09:30 - 17:30 
Sted: Elektronisk via Teams 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2020 
Sak nr. Sakstittel  
040/20 Godkjenning av møtebok  
041/20 Delegerte saker i perioden  
042/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
043/20 Klagebehandling - områderegulering Stormyra Fauske - plan-

id 2019002 
      

044/20 Oppstart av planarbeid - detaljregulering for massedeponi 
ved Ågifjellet 

 

045/20 Søknad - dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens 
arealdel 

 

046/20 Jan Ivar Olsen, Sulitjelma - Søknad om disensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark 

 

047/20 Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon for 
motorisert ferdsel i  utmark 

 

048/20 Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

049/20 Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær - Dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

050/20 Kim-Stian Bruun - dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 20.04.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5580     
 Arkiv sakID.: 20/826 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
040/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
18.03.2020 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 1436530 

20.04.2020 Møteprotokoll P2-20_OFF 1439135 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 18.03.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 11:15 Møtested: Elektronisk møte via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Vegard Setså AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orientering fra rådmannen: 

· Søbbesva - Kommunalsjef orienterte. Geoteknisk utfordringer - Hensynssone. En 
tidligere kjøper ber om ny tomt til samme pris som han tidligere har kjøpt for. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Tilleggssak 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Leif Lindstrøm (FRP) tiltrådte fra og med sak 29/20 grunnet dataoppkoblingsproblemer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.03.20 
 
 
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  
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 

039/20 Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika 
næringsområde - planid 2019005 
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025/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
026/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Enhetsleder plan/utvikling gir tilbakemelding om hvordan reglene vedrørende dispensasjon for 
bruk av kjøretøy i utmark er, når flere enn én eier en hytte. 
 
PLUT- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
027/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 027/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
028/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 028/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
 
029/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
030/20: Nytt adressenavn i Sulitjelma - Charlottatippen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner adressenavnet Charlottatippen, jf. 
Stadnamnloven § 5. 
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Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 030/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
031/20: 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
032/20: Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i Fugleveien 
 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 032/20 Vedtak: 
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 
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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. 

 
 
 
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 
 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 
Saken trekkes da det ikke er behov for dispensasjon. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 033/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken trekkes da det ikke er behov for dispensasjon. 
 
 
 
034/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 034/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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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. 

 
 
 
035/20: 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 035/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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

 
 
 
036/20: 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 036/20 Vedtak: 
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.  
 
 
 
037/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 037/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
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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. 

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

 
 
 
039/20: Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde - planid 2019005 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 039/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5682     
 Arkiv sakID.: 20/826 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
041/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
066/20, 102/612 - Bård Larsen - Omgjøring av enkeltvedtak av 11.02.2020 - Seljeveien 5, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av forvaltningslovens § 35 omgjøres vedtak gjort av Fauske kommune av 11.02.2020 i 
saken. Grunnet nye opplysninger sees vedtake som ugyldig i henhold til del c) av nevnte lov. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c, d) og g) samt kommuneplanes arealdel § 1.15.4 
innvilges søknad om bruks- og fasadeendring på gnr. 102 bnr. 612, Seljeveien 5, Fauske som 
omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i saken: A.U. Bygg AS. 

 
083/20, 102/774 - Nasir Abbas Al Hasnawi - Svar på søknad om byggetillatelse -  
Moltebærveien 23, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til oppføring av ny enebolig i 
Moltebærveien 23, Fauske, gnr. 102 bnr. 774 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Be-Con AS, Fiskarhedenvillan AB, Haneseth VVS 
Salten AS, Norgesbygg AS, Prosjektrådgiveren AS og Varde Entreprenør AS. 
 

 
078/20, 103/1025 - Einar Bredesen - Innvilget søknad om oppføring av takterrasse 14,4 m2 
over carport i Gryttingveien 10, Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for oppføring av 
takterrasse som påbygg på eksisterende carport i Gryttingveien 10, Fauske gnr.103 bnr.1025. 

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Einar Bredesen innvilges,  

jfr. SAK19 § 6-8. 

 
099/20, 103/105 - Diplomgården AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for resterende 
arbeider for oppføring av to tilbygg og ombygging av del av kontorbygningen Diplomgården, 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for resterende 
arbeider; tømring og tekniske fag for oppføring av to tilbygg og ombygging av kontorbygning i 
Storgaten 83, Fauske gnr.103 bnr.105 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Fauskebygg AS, Rambøll Norge AS, GK Inneklima AS, 
Haneseth VVS Salten AS, Elotec AS og Fauske Elektro AS. 

 

Det vises for øvrig til innvilget igangsettingstillatelse for riving, grunn- og betongarbeider, datert 
23.08.2019, i sak 185/19. 
 

 
085/20, 103/11 - Cn Eiendomsutvikling AS - Svar på søknad om igangsettelse del 2 for nytt 
næringsbygg på 2123m2 -BRA - Søbbesva, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til igangsetting av nytt 
næringsbygg på Søbbesva som omsøkt i rammetillatelse av 02.01.2020. 
 

Gjennomføringsplan og ansvarsretter må gjennomgås, korrigeres og sendes inn senest ved søknad 
om ferdigattest. 

 

Manglende ansvarsretter som beskrevet i saksutredning må ettersendes kommunen før søknad 
om ferdigattest. 

 

Selv om det ikke er obligatorisk krav om det oppfordrer kommunen tiltakshaver om å få 
gjennomført uavhengig kontroll av brannkonsept som et ekstra sikringstiltak i saken. 



 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Aktiv Sprinkler AS, Bernhardsen Entreprenør AS, Cowi 
AS, Give Stålspær, GK Inneklima AS, Haneseth VVS Salten AS, Norconsult AS, Odin Prosjektering AS, 
Rambøll Norge AS avd. Trondheim, Rambøll Norge AS avd. Bodø, Rambøll Norge AS avd. Tromsø, 
Salten Transportsentral AS, Sweco Norge AS avd. Østfold, Sweco Norge AS avd. Bodø, Øksnes 
Entreprenør AS. 

 
079/20, 103/1617 - Søknad om deling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av tre 
parseller med avmerkede tomtegrenser i reguleringsplan, to parseller i felt B1, fra g.nr. 103 b.nr. 
1617 i Fauske kommune. 

 
 

 
064/20, 119/1  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av om 
lag 300m2 fra g.nr. 119 b.nr. 1 som tilleggsareal til eksisterende boligtomt g nr. 119/267 i 



Bursimarka, Sulitjelma. 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 300m2  fra g.nr. 119 b.nr. 1 som tilleggsareal til 
eksisterende boligtomt g nr. 119/267 i Bursimarka, Sulitjelma. 

 
 

 
073/20, 119/1/436  - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav. Gjelder fradeling av 
areal fra g.nr. 119 b.nr. 1 for eksisterende hytte med punktfeste 119/1/436 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 119 b.nr. 1, et areal på omlag 1000 m2 for 
eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/436 mellom Balvassveien og Såkiåsen 

 



 
 

 
088/20, 119/421  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 421 parsell nr. 24 stor 783 m2  i 
felt Emmatunet som avgrenset på situasjonsplan. 



 
 

 
080/20, 119/421 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 421 parsell nr. 23 stor 746 m2  i 
felt Emmatunet som avgrenset på situasjonsplan. 

 



 

 
096/20, 119/548 - Hege Knoph og Espen Antonsen - Innvilget søknad om tillatelse til riving av 
eksisterende hytte og oppføring av ny hytte BRA 56 m2 på samme sted i Naustbuktveien 28, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
§ 6.1 for oppføring av ny hytte innenfor 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i Naustbuktveien 
29, Sulitjelma gnr.119 bnr.548 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte 
i Naustbuktveien 29, Sulitjelma gnr.119 bnr.548 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges søknad om rivingstillatelse for 
eksisterende hytte bygn.nr.188912400 og uthus i Naustbuktveien 29, Sulitjelma gnr.119 bnr.548 
som omsøkt. 

 

Det må utvises særlig aktsomhet ved evt terrenginngrep i forbindelse med oppføring av ny hytte, 
slik at det naturlige vegetasjonsbeltet opprettholdes. 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 



 

Foretak som har erklært ansvarsrett i saken er Bernhard Olsen AS. 

 

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

 
068/20, Gnr. 112/22 - Audun Dahl - Søknad om dispensasjon for anlegg av midlertidig 
gjødseldeponi 
VEDTAK: 

Audun Dahl innvilges dispensasjon fra § 20 i forskrift om gjødselvarer mv. for anlegg av midlertidig 
gjødseldeponi på sin eiendom, gnr. 112/22, som omsøkt. 

 

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

1. Deponiet plasseres slik i terrenget at det ikke skal være fare for avrenning til vassdrag 
eller drikkevannskilder. 

2. Deponiets størrelse skal være inntil 10 x 12 m og inntil 1,30 m dypt. 
3. I botn legges plastduk som skal hindre avrenning fra deponiet 
4. Deponiet sikres med gjerde for å hindre at folk og dyr faller nedi. 
5. Deponiet skal være tømt og gravd igjen innen 15.06.2020. 
6. Kommunen skal varsles når tiltaket påbegynnes før fylling,og når det avsluttes etter tømming. 

 

 
065/20, Svar på  søknad om tillatelse til helikoptertransport av byggesett 
VEDTAK:  
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Espen Antonsen, Bodø, tillatelse til  

transport av byggesett til hytte fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset til hyttetomt ca 800 m sør 
for Kjelvasskrysset,gnr. 119/548, til sammen inntil 30 løft med helikopter i tidsrommet fom 22. 
tom 31. mai 2020 (uke 22). Transportrute ihht vedlagte kartutsnitt.  

 

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

En forutsetning for dette vedtak er at byggetillatelse er innvilget av Fauske kommune. 

 

 
069/20, 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:  



 

Ruth Lilly Hagen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 91/23 i Tveråmoskogen 19. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Tveråmoen, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 16.13.2020 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.  

 

 
072/20, 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:  

 

Carina Fauli, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/157. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 

  

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



 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 16.03.2020 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.  

 

 
081/20, 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: 

 

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

 

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 03.04.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 06.04.2020. 

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



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

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
082/20, 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:  

 

Rainer Korneliussen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 86/44. Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 25.03.2020 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.  

 

 
084/20, 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:  

 

Mary og Torbjørn Pedersen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egne hytter gnr 93/8 og 94/8.  Kjøringa skal foregå fra Moen eller fra Solvika, jfr. 
kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 26.03.2020 tom 12.05.2024.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter til hver hytte.  

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.  

 

 
087/20, 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:  

 

Eva og Kjell Jenssen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på Bjørnhaugen. Kjøringa skal foregå fra Vatnbygda, 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 30.03.2020 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.  

 

 
091/20, 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:  

 

Jan-Helge Jakobsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på gnr 99/5. Kjøringa skal foregå fra Vatnbygda, 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 30.03.2020 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.  

 

 
093/20, 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:  

 

Siv og Harald Pedersen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/513.  Kjøringa skal foregå fra Avilon/Grønli 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 31.03.2020  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.  

 

 
074/20, Svar på søknad om å dispensasjon for transport av ved 
VEDTAK: 

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

 

Svein Ove Blix, Bodø, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt på Furuhaugen, til egen hytte, 
beliggende v/Grovvatnet, gnr. 119/1/111,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

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

naturmiljøet og mennesker. 

 

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

 

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

 



 

 
076/20, Søknad - Fritak for kommunale gebyrer 2020 
VEDTAK: 

 

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

 

Hvis bygget tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne plomberingen.  Hvis 
plomberingen er brutt, vil gebyrene bli etterfakturert fra den dagen fritaket ble gitt. 

 
 

 
075/20, Søknad om ettergivelse/reduksjon av kommunale avgifter 
VEDTAK: 

 

Søknaden om ettergivelse/reduksjon av gebyr avslås.  

 

Fastsettelsen av vann- og avløpsgebyrer for den enkelte gebyrpliktige vil som regel følge automatisk av 
regler fastsatt i kommunal forskrift. Dette er ikke enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 
2 første ledd b og Miljødirektoratets kommentar til forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd.  

 

Da det likevel er foretatt en individuelt vurdering, vil det være et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. 
forvaltningsloven § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske. 

 

 
 

 
077/20, Søknad om fritak kommunale gebyrer 
VEDTAK: 

 

Jf. forskrift for vann- og avløpsgebyrer §17 og forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privèt, tette tanker, minirenseanlegg mv. § 10, gis det fritak for vann- og slamgebyr f.o.m. 
påfølgende termin, under forutsetning av at Fauske kommune har vært på befaring og vannet er 



frakoblet/plombert innen 30.06.20. 

 

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

 
 

 
 

 
097/20, Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hauanbakken 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 

legges forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hauanbakken ut til begrenset offentlig 
ettersyn. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Sammendrag: 
Administrasjonen i Fauske kommune har igangsatt arbeidet med kommunal planstrategi for perioden 
2020-2023. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen, 
og innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. 
 
Saksopplysninger: 
Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i kommunestyreperioden. Her skal 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke, og om det er andre viktige 
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 
 
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er 
bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Det kan utarbeides 
kommunedelplaner som tar for seg spesifikke temaer, eller fag- og temaplaner. Etter ny kommunelov 
kan kommunen velge mellom tre alternativer når det gjelder utarbeiding av kommuneplanens 
handlingsdel. Det kan utarbeides en økonomiplan og en handlingsplan, en handlingsdel hvor 
økonomiplanen integreres, eller det kan utarbeides en økonomiplan som samtidig skal fungere som en 
handlingsdel. Det siste alternativet er nytt av ny kommunelov fra 01.01.2020. Hvordan 
kommuneplanens handlingsdel skal utformes, er noe som bør tas stilling til i planstrategien. 
 



 
Figur: Oversikt over det kommunale plansystemet. 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik; «Kommunestyret skal 
minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden(...)». 

Planstrategien skal gi kommunen en større mulighet til å få fram en tydeligere retning for ønsket 
samfunnsutvikling. Det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan (eller deler av denne) skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan også ta stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden. 

 

Figur: Oversikt over planstrategiens rolle i plansystemet, og forholdet til aktuelt lovverk. 

Planstrategien er ikke en plan, og det skal derfor ikke vedtas mål og strategier knyttet til planstrategien. 
Planstrategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og organisasjon – som grunnlag for 
å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien består av 
tidligere planer og kunnskapsgrunnlag, nasjonale og regionale føringer og forventninger, samt 



kommunens overordnede oversiktsdokument om utfordringer og utviklingstrekk i kommunen. Et 
helhetlig kunnskapsgrunnlag over kommunens helsetilstand og utfordringer vil ferdigstilles i slutten av 
mai 2020. 

 

 
Figur: Folkehelselovens rolle i den kommunale planstrategien. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Når administrasjonens forslag til kommunal planstrategi er ferdigstilt vil den presenteres for 
kommunestyret. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i 
kommunen. Fauske kommune arbeider med å ferdigstille det helhetlige kunnskapsgrunnlaget som 
administrasjonens forslag til planstrategi skal bygge på, jf. Lov om folkehelse.  

Administrasjonens forslag til kommunal planstrategi vil innebære et forslag om en revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Å revidere kommuneplanens samfunnsdel var foreslått av 
forrige kommunestyre, men på grunn av kapasitetsmangel ble ikke dette gjennomført. Det er 
kommuneplanen som skal være styrende for all kommunal planlegging. Det ses derfor på som 
nødvendig å revidere samfunnsplanen allerede nå, slik at resterende kommunalt planverk som 
utarbeides springer ut fra den.   Det er derfor ønskelig å lansere planprogram til kommuneplanens 
samfunnsdel samtidig som kommunal planstrategi vedtas; slik at ny samfunnsplan blir realisert på riktig 
tidspunkt. Dette har kommunen anledning å gjøre, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 10-1. 
 
Det ønskes involvering fra politikken i arbeidet fram mot en ferdig kommunal planstrategi. De respektive 
utvalget bes om å komme med sine innspill innen 1. juli.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Klagebehandling - områderegulering Stormyra Fauske - plan-id 2019002 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage på vedtak av områderegulering Stormyra Fauske tas ikke til følge. Saken sendes til endelig 
avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 

 
Vedlegg: 
17.04.2020 1 Varsel om oppstart Områderegulering Stormyra Fauske 28.2.2019 1438672 

17.04.2020 1.1 Kart vedlagt til oppstartsvarsel 1438673 

17.04.2020 2 Innspill (fra klager) til oppstart av planarbeid for Stormyra 12.4.2019 1438674 

17.04.2020 3 Planforslag Stormyra - saksfremlegg høring 21.5.2019 1438675 

17.04.2020 4 Sluttbehandling 7.11.2019 - Områderegulering for Stormyra Fauske 1438664 

17.04.2020 5 Melding vedtak 14.11.2019 - Områderegulering for Stormyra Fauske 1438665 

17.04.2020 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1438677 

17.04.2020 Kart Stormyra 1438678 

17.04.2020 6 fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 4.12.2019 1438666 

17.04.2020 7 fra saksbehandler -  svar på klage 11.12.2019 1438667 

17.04.2020 8 fra saksbehandler - Purring 20.1.2020 1438668 

17.04.2020 9 fra klager - svar på purring 20.1.2020 1438669 

17.04.2020 10 fra saksbehandler - Frist for utfylling av erklæring om klage 24.2.2020 1438670 

17.04.2020 11  fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 12.3.2020 1438671 

17.04.2020 Innspill fra reindriftsnæring til arealplanforslag 14.6.2010 1436605 

17.04.2020 Geoteknisk_Undersøkelsesrapport_Stormyra 2017 1436608 

17.04.2020 saksfremlegg 3.2.2011 - kommuneplanens arealdel rullering 2011 1436561 

17.04.2020 102-52 102-185 Odd Kristiansen 1438725 

17.04.2020 103-3 Terje Hanssen pva Margit Hanssen 1438726 

17.04.2020 Innspill oppstart - Jens-Morten Kristiansen 1438727 

17.04.2020 Innspill oppstart - Terje Hanssen pva Margit Hanssen 1438728 

17.04.2020 Svar til grunneier Odd Kristiansen 1438729 

17.04.2020 Svar til grunneier Hanssen 1438730 

17.04.2020 Fylkesmannen  - om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for 
Åsmyra industripark 

1438731 

17.04.2020 Fylkesmannen i Nordland - Innspill til oppstart av planen for Stormyra 1438732 

17.04.2020 Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan 
Åsmyra industripark 

1438733 

17.04.2020 Samordnet uttalelse Fylkesmannen - Reguleringsplan Stormyra 1438734 

17.04.2020 Svar til Fylkesmannen - Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Åsmyra 
industripark - Fauske (215039) 

1438735 

 
Saksopplysninger: 
Den 7. november 2019 ble områderegulering for Stormyra i Fauske vedtatt i kommunestyret. 
Områdereguleringen ble igangsatt med hensyn til ny kunnskap om klima og geotekniske forhold, samt et 
avbøtende tiltak for nytt næringsareal i reguleringsplan for Åsmyra industripark som ble startet i 2018. 
Målet med områdereguleringen for Stormyra var å endre formålene «næringsbebyggelse» og 



«offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift). 
Reguleringsformålet LNFR ivaretar viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima, og 
områdereguleringen er i tråd med nye føringer på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vedtak for 
områderegulering ble fattet i kommunestyre den 7. november 2019 i sak 064/19. 
 
I prosessen med områdereguleringen ble det gjort en vurdering at Stormyraområdet er svært lite egnet 
for bygging med tanke på utfordringer og kostnader på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi 
og redusert kapasitet på deponiområder i kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i 
reguleringsplan for Åsmyra industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på 
bl.a. Søbbesva og Krokdalsmyra. Det ble vurdert at det skal store investeringer til for å kunne etablere 
næringsbebyggelse i Stormyra, og at det ikke lønner seg for dagens næringsinteresser. 
 
Klage 
På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 135 har advokat Dagfinn Strønstad sendt inn klage på 
kommunestyrets vedtak i sak 064/19. For fullstendig gjennomgang vises det til vedlagte klagedokument. 
Avsnitt om klagegrunner og forvaltningsrettslig ugyldighet hitsettes: 
 

2. Klagegrunner 
 
Klager mener det foreligger to saksbehandlingsfeil som hver for seg gir grunnlag for å oppheve 
vedtaket. 
 
2.1. Utenforliggende hensyn 
 
Kommunens begrunnelse for å foreslå og vedta omregulering av Stormyra fra Næring til LNFR er 
hensynet til reguleringen av Åsmyra Industripark, jf. administrasjonens sammendrag til 
kommunestyret. Dette er et hensyn som ikke kan tillegges vekt ved omregulering av et privateid 
område, og som i stor grad påvirker områdets potensiale og verdi.  
 
Kommunen ønsket selv å erverve dette område og bygge det ut til virksomhet. Kommunen hadde 
selv økonomisk interesse i å gjøre Stormyra mindre verdifull til fordel for Åsmyra Industripark, som 
Kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk egeninteresse for kommunen 
på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i reguleringsarbeidet. 
 
Det har vært vanskelig å få klarlagt kommunens egeninteresse i Åsmyra Industripark. Det 
forutsette derfor at administrasjonen i kommunen redegjør grundig for alle egenøkonomiske 
interesser kommune har i dette området. 
 
l reguleringsvedtaket nevnes også momentene «hydrologiskverdi» og «redusertkapasitet på 
deponiområder». Dette er ukjent forklager og en har heller ikke kunne finnegrunnlag for en slik 
delbegrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes kommunens 
administrasjon å redegjøre grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken. 
 
2.2 Feil faktum 
 
Kommune legger til grunn at arealet ikke har økonomisk interesse for næringslivet, jf. avsnittet 
«konsekvensutredning» i planbeskrivelsen. Dette er feil. En større næringsdrivende i Fauske, Ole 
Helland, har ytret ønske om å kjøpe grunnen for utvikling til næringsformål. Kommunen antas å 
være kjent med dette uten at det er tatt hensyn til i reguleringssaker! Videre har IKEA vært 
interessert. Årsaken til at det ikke ble noe av dette, antas å være IKEA sin beslutning om å redusere 
nyetableringer, og ikke grunnforhold eller andre byggtekniske forhold. Uansett er det feil å legge til 
grunn at areal er uten økonomisk interesse for utvikling til næringsformål. 



 
Kommunen synes dessuten å mene at grunnforholdene ikke er egnet for utvikling til industriformål. 
Forannevnte og det faktum at kommunen selv planla å bygge større bygningsmasser i området, 
viser at denne forutsetning er uriktig. 
 
l saksfremstilling til kommunestyret den 3. 2. 2011 i sak 004/11, opplyses det at «Området anses 
som velegnet for utvidelse av forretnings-/kontorområde». Kommunens forutsetning for 
reguleringsvedtaket i 2019 er i strid med dette. 
 
Videre legger kommune til grunn at hensynet til reindrift tilsier omregulering, l 
konsekvensutredningen av mai 2017 sin informasjon om reindrift, opplyses det imidlertid at dette 
område «Vil ikke bli berørt», l saksfremstillingen til kommunestyremøte i 2011 opplyses det at 
«Det må etableres en passasje for reinflyttelei gjennom etablert granplantefelt nord for.... » osv. 
Endelig påpekes at en eventuell konflikt med reindriften også var til stede ved kommunens egen 
utbygging av Blå- bygg, uten at kommune har tatt hensyn til dette. 
 
 
3. Forvaltningsrettslig 
 
Det er gjort flere feil i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Feilene må antas å ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig etter forvaltningslovens § 41 

 
 
 
Litt om planhistorien 
I høringsfasen av daværende kommuneplanens arealdel for 2011 kom det en del uttalelser om behovet 
for næringsareal. Rådmannen foreslo å utvide eksisterende område F/I 17 fra forrige sentrumsplan 
(2001), med bl.a. begrunnelse at Ikea ønsket å etablere seg, og at området da var det mest sentrale 
strategiske området for større etableringer i nord. Området ble gitt områdenavnet F/I 5 
(forretning/industri). Område F/I 17 som ble vedtatt i 2001-planen, ble inkludert i område F/I 5 (og 
senere i planprosessen endret til I2). F/I 17 var da ubebygd.  
 



 
 
Figur 1: Kartutsnitt av sentrumsplan som ble vedtatt i 2001. Område F/I17 vises med lysblå farge øverst i 
planområdet. 
Da F/I 5 i 2010 ble lagt ut til ny høring etter rådmannens forslag, kom det innsigelse fra fylkeskommunen 
(oktober 2010), hvor det var et krav at formålet forretning (F) skulle tas ut og at det skulle gjøres en 
trafikkanalyse med tanke på trafikkavvikling og klimagassutslipp. Området ble endret til I2 og formålet 
forretning tatt ut. I tillegg ble det satt krav om reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning 
dersom det skulle bygges i planperioden.  
Reindriftsforvaltningen kom også med innspill og ønsket en flyttlei/passasje nord for F/I 5 (I2), og dette 
ble også foreslått å ta inn i planen. Det ble altså ikke konkret avklart hvor flyttelei skulle plasseres, men 
en hensynssone ble tatt inn for å vise at dette skulle tas med i reguleringsprosessen.  
 
Da I2 til slutt ble vedtatt i 2011-planen, kom det i en overordnet konsekvensutredning ikke frem hva 
konsekvensene kunne være for vannføringen med drenering og utgraving av myr, reindriftas interesser, 
klima, og geotekniske forhold. Disse tema skulle vurderes i en egen konsekvensutredning i 
reguleringsplanprosessen. 
 
 



 
 
Figur 2: Revidert planforslag i 2010 med Stormyra forretning/industri angitt med lysblå farge (F/I 5) 
I planprosessen med Åsmyra industriområde har området vært diskutert med reindriftsnæringen og 
Fylkesmannen i forbindelse med flytting og beiteareal i Fauskemyrene. Det kom frem at reindrift har 
behov for større areal enn det som er tegnet som hensynssone i arealplan for sentrum. Dette gjald 
særlig hvis område Åsmyra skulle etableres etter planforslaget. Åsmyra var da allerede regulert til 
travbane med næringsformål, men ble ikke bygd ut etter reguleringsplan. Om dette ville skje likevel, ville 
reindriftsnæringen ha store problemer med flytting og beite slik at rein kunne havne i farlige områder, 
herunder trafikkerte veier og togbane. Dette ville også komme frem i en eventuell detaljregulering for 
Stormyra i senere tid.  
 
Geologisk undersøkelse på Stormyra 
Området har tidligere vært vurdert til å være uegnet for bygging av blålysbygg på grunn av samlede 
kostnader for tomt, utredninger, reguleringsprosess, avklaringer om eiendom, kommunal infrastruktur 
og tiltak mtp geotekniske utfordringer og vannføring. Geoteknisk rapport har vært utarbeidet for 
Stormyra i 2017 av VSO-Consulting, ÅF Engineering AS og Norconsult Feltgeoteknik AB. Undersøkelsen 
ble gjort på eiendommene 103/3, 103/4 og 103/135. Grunnundersøkelsene skulle avdekke om tomten 
var egnet for utbygging til næringsformål. Der ble blant annet skrevet følgende: 

Jorden består hovedsakelig av myr/torv og organiske masser ovenpå leire. Dybden til fjell varierer, 
men den ble målt til ca. 43m dybde eller ca. í kote -15,3 moh, ved ett borpunkt. Grunnvannstanden 
ble estimert til ca. 0,5 m under terrengnivå. Fundamentet må plasseres på minimum 1,7 m dybde 
fra overflaten. Alternativt må det brukes spesielt 
isolerende tiltak. Ledninger må også plasseres på frostfri dybde, ellers må det brukes 
spesielt isolerende tiltak. 
 
Planområdet ved Stormyra har en lav gradient og oppfyller ikke de naturgitte kriteriene for 



utløsning av større kvikkleireskred. Men kvikkleire ble påvist på planområdet. Derfor kan det 
planlagte arealet ha innvirkning på områdestabiliteten og må vurderes i henhold til NVEs veileder 
for planlegging og utbygging på kvikkleire, og tiltaksklasse for hver evt. byggesak som må vurderes 
særskilt. 
 
Grunnforholdene på det aktuelle tiltaksområdet er dårlige og evt. bygging vil bli krevende. Leiren 
er setningsømfintlig og terrengbelastninger i form av fyllinger og evt. grunnvannsenkning vil kunne 
føre til betydelige setninger. Det anbefales ikke at torvlaget skiftes ut. Leiren under er så bløt at 
materialet under torvlaget ikke kan regnes for å være god. Forbelastning eller pelefundamenter er 
fundamenteringsmetoder som sannsynligvis vil være mest aktuelle. Men dette avhenger selvsagt 
av arealbruken/type bygninger. 

 
Generelt om argumentene fra klager: 
Momentene som nevnes generelt i klagers brev har delvis kommet frem i planoppstartsfasen. Det tas en 
gjennomgang av momentene som blir nevnt under de 2 punktene i brevene: 
 

Kommunen hadde selv økonomisk interesse i å gjøre Stormyra mindre verdifull til fordel for Åsmyra 
Industripark, som Kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk 
egeninteresse for kommunen på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i 
reguleringsarbeidet. 

 
Kommunen har interesse i å tilrettelegge for samfunn og næringsinteresser så fremt dette er innenfor 
statlige, regionale og kommunale retningslinjer. Det har vært et politisk valg å tilrettelegge for 
datalagring og næringsformål på Åsmyra. For å kunne tilrettelegge for dette måtte annet areal tas ut av 
kommuneplanens arealdel for å unngå innsigelse. Enhet plan og utvikling har foreslått Stormyra basert 
på dagens kunnskap og begrunnelse er beskrevet i plansaken tidligere. Kommunen har ingen økonomisk 
interesse i å ta ut næringsareal på Stormyra for å redusere dens næringsverdi. 
  

l reguleringsvedtaket nevnes også momentene «hydrologisk verdi» og «redusert kapasitet på 
deponiområder». Dette er ukjent for klager og en har heller ikke kunne finne grunnlag for en slik 
delbegrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes kommunens 
administrasjon å redegjøre grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken. 
 

Det er ikke nevnt noe om deponi eller hydrologi i oppstartsbrevet om reguleringsendring av Stormyra, 
men temaene ble vurdert i planarbeidet, og har vært nevnt i saksfremlegg for høring. Disse vurderinger 
ble nevnt igjen i saksfremlegg for sluttbehandling, for å gi eksempler på hva eventuell bebyggelse vil ha i 
kostnader og utfordringer. 
 
Kommunen har i mange år hatt problemer med å tilby deponiområder for rene masser. Dette har ikke 
vært en hemmelighet, men blir som regel diskutert med grunneiere når bebyggelse/regulering 
igangsettes, og ikke før. Det er som regel mulig å finne løsninger for deponi, men disse er svært kostbart 
og uønskelig på generelt grunnlag. Kommunen arbeider nå med å tilrettelegge for deponi, men det er få 
gode områder som er egnet for dette.  
 
Hydrologien er noe som har vist seg å være et problem med drenering av myr, og dette noe som vi har 
lang erfaring med i Fauske. Basert på generell kunnskap, men også på grunnundersøkelser fra 2017 har 
kommunen funnet at Stormyra er et våt område, og myra tar unna mye av nedbørsmengder og 
smeltevann. Klimaendringene gjør at utfordringene er større enn det man antok i tidligere år. Utbygging 
av et avlastningsrør fra Farvikbekken til Leirelva viser at kommunen allerede har høye kostnader og 
utfordringer med å ta unna vann i perioder med store nedbørsmengder og smeltevann. Kommunen har 
også erfart problemer med utbygging av Søbbesva sine myrområder. Ytterlige drenering av Stormyra 
med våt og dyp myr, vil gi konsekvenser som kan være meget kostbart for kommunen med fremtidens 



klimaendringer. 
 

Kommune legger til grunn at arealet ikke har økonomisk interesse for næringslivet, jf. avsnittet 
«konsekvensutredning» i planbeskrivelsen. Dette er feil. En større næringsdrivende i Fauske, Ole 
Helland, har ytret ønske om å kjøpe grunnen for utvikling til næringsformål. 
 

Selv om det har vært diskutert i arealplanarbeid at det er generelt behov for næring, så har det siden 
2001 ikke kommet inn søknader om fradeling, eller begjæring om oppstartsmøte for detaljregulering av 
Stormyra. Grunneiere har i oppstartsfasen ikke gjort kommunen kjent med at noen har vist interesse for 
kjøp og/eller bruk av område til næringsformål. 
 

Kommunen synes dessuten å mene at grunnforholdene ikke er egnet for utvikling til industriformål. 
Forannevnte og det faktum at kommunen selv planla å bygge større bygningsmasser i området, 
viser at denne forutsetning er uriktig. 
 

Fauske kommune hadde en intensjon om å kjøpe tomter på Stormyra i 2017 til prosjektet Teknisk 
driftsbygg og blålysbygg. Skisseprosjektet hadde gjort en vurdering den gang ut fra tidligere tilgjengelige 
tomter. Krokdalsmyra var på det tidspunktet ikke tilgjengelig for formålet Offentlig tjenesteyting og 
kommunen landet på at Stormyra kunne være en aktuell lokalisering ut fra blålysbyggets krav om inn-
/utrykning mm. Kommunen gikk i dialog/ervervsprosess med hjemmelshavere for kjøp parallelt som 
prosessen med å detaljregulere området for tiltaket i kategorien samfunnsviktig bygg, samt vurdering av 
de geotekniske vurderingene i området. Etter vurdering av geoteknisk undersøkelse viste det seg at 
området hadde en geoteknisk profil med setningsømfintlige masser fra 0-2m og økt sensitiv leire (til 
kvikkleiere) fra 2 m og nedover og fjell på ca 40-50m. I tillegg manglet det kommunal infrastruktur i 
området. 
 
Daværende prosjektleder fikk i dialog med grunneiere på Stormyra et priskrav på over 1000 kr/kvm. 
Kommunen gjorde en vurdering på at dette ikke var økonomisk forsvarlig med bakgrunn i de rådende 
forhold, og etter kommunens vurdering en alt for høy markedspris for råtomt. Det var flere tomter som 
ble vurdert ut fra krav om inn-/utrykning. Av flere årsaker som bl.a. uavklarte tomter jf matrikkelen, 
samt innspill fra Statens vegvesen falt valget til slutt på Krokdalsmyra som tidligere var en ønsket 
lokasjon fra for eksempel Salten brann, og kunne omreguleres til offentlig tjenesteyting. 
 

Videre legger kommune til grunn at hensynet til reindrift tilsier omregulering, l 
konsekvensutredningen av mai 2017 sin informasjon om reindrift, opplyses det imidlertid at dette 
område «Vil ikke bli berørt», l saksfremstillingen til kommunestyremøte i 2011 opplyses det at 
«Det må etableres en passasje for reinflyttelei gjennom etablert granplantefelt nord for.... » osv. 
Endelig påpekes at en eventuell konflikt med reindriften også var til stede ved kommunens egen 
utbygging av Blå- bygg, uten at kommune har tatt hensyn til dette. 
 

I konsekvensutredningen av mai 2017 er det gjennom plankrav forutsatt at området skulle 
detaljreguleres. I en slik prosess ville det komme frem et krav om å hensynta reinbeite og flyttlei og at 
de ikke skulle bli berørt av ny bebyggelse. Det er kommet frem helt siden 2010 at reindriftas interesser 
ikke skal få negative konsekvenser av en eventuell utbygging. Det at det må etableres en passasje ble 
tatt som forutsetning for fremtidig reguleringsplanarbeid og er aldri konkret avklart, selv om det er 
skissert en hensynssone i ettertid. Hensynssonen har som hensikt å synliggjøre reindriftsinteresser for 
området ved en eventuell regulering av området. Reindriftas interesser har aldri vært utredet konkret, 
og det er derfor ukjent hvor mye av næringsformål på Stormyra eventuelt ville måtte vike for reindrift. 
Når kommunen vurderte å bygge blålysbygg på Stormyra, har ikke reindrift vært nevnt enda, da dette 
ville skje i reguleringsplanprosess, og så langt har kommunen aldri kommet. 
 
Videre behandling 



Klagen behandles av kommunen som underinstans, jf. forvaltningsloven § 33. Dersom kommunen ikke 
endrer vedtaket sitt, sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner. Som klageinstans 
skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på 
best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Områderegulering er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte, (enn i 
kommuneplanen) områdevise avklaringer av arealbruken. Slike planer skal ihht. plan- og bygningsloven 
§ 12-2 lages av kommunen der overordnet plan – kommuneplanens arealdel/kommunedelplan – 
fastlegger at dette skal gjøres, eller der kommunen ut fra situasjonen ser behov for det. 
Områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet forestår alle deler av 
planprosessen.  
 
I planprosessen med Stormyra har kommunen gjort en generell vurdering basert på dagens kunnskap og 
hendelser fra fortiden, samt nye føringer i nasjonal, regional og kommunal lovverk. Grunneiere har ikke 
kommet frem med konkrete ønsker om å bygge eller selge til næringsformål, og kommunen har vurdert 
at det å bygge på Stormyra medfører høye kostnader på flere hold. For å kunne tilrettelegge for 
næringsareal på andre områder var det et naturlig alternativ å omregulere Stormyra til LNFR formål.  
 
Områderegulering er kun en overordnet avklaring av fremtidige formål, men ingen garanti for at 
grunneiere kan bygge ut området til bestemte formål. Å endre områderegulering fra næringsformål til 
LNFR er ikke ulovlig, og heller et logisk valg når et område ikke har vært utviklet i mange år. Det er flere 
andre områder som har vært utbygd i samme tidsperiode som viser at Stormyra ikke har vært særlig 
attraktiv for næringsutøvere. 
 
Plankrav og konsekvensutredning i området vil kreve utredninger som ut fra dagens kunnskap vurderes 
å medføre store utfordringer med reindrift, hydrologi og geoteknikk, samt at forventet klimagassutslipp 
er en viktig grunn for å ikke tillate utbygging her. Ideelt sett er det ikke ønskelig med utbygging i andre 
myrområder heller, men det som er regulert og utbygd til slike formål fra før er med dagens 
næringsbehov ikke aktuelt å ta ut. 
 
Saksbehandler kan ikke se at det er gjort feil i forhold til forvaltningslovens bestemmelser eller 
saksbehandlingen generelt. En kan herfra ikke se at det er tatt utenforliggende hensyn, eller basert 
vedtaket på uriktig faktum, slik det anføres i klagen. Konklusjonen er at det ikke kommer frem nye 
momenter som gjør at planvedtaket skal omgjøres. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  28.02.2019 
Vår ref.: 19/3389 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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ANDERSEN LINE 
RENSMOVEIEN 10 
8007 Bodø 
 

 
 
 

Varsel om oppstart Områderegulering Stormyra Fauske 
Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for 
Stormyra Fauske - områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 
103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.  
Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum er avsatt til 
BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje og er i alt 264 dekar 
stor. 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og 
«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR» og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta 
viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning. 
 
Innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune v/ Enhet plan/ utvikling eller 
postmottak@fauske.kommune.no innen 13. april 2019. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Kart oppstartsvarsel  

 
 



Målestokk 1:4500   
27.02.2019
Oppstart områderegulering Stormyra Fauske



Advokat Dagfinn  Strønstad
Medlem av den norske advokatforening

Fauske kommune

Enhet Plan/utvikling

Postboks 93

8201 FAUSKE

Tromsø, den: 12. apr.  2019

Vår referanse: 298

INNSPILL  TIL  PLANARBEID FOPR STORMYRA.

På vegne av eierne av eiendommen, gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr 135, som alle er omfattet

av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det igangsettes planarbeid for Stormyra, jf varsel sendt

mine klienter den 26.2.2019.

Arealet ble nylig regulert til Næn'ngsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting. For eierne innebærer

dette en vesentlig bedre utnyttelse enn areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et

betydelig økonomisk tap for eierne, som disse w'l kunne kreve erstattet etter plan og bygningslovens  §  15-3.

Kommunen må ha svært gode og reelle grunner for  å  sette seg i en situasjon som kan påføre dem store

utgifier.

Det er opplyst at målsettingen er å «ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal,  reindrift  og klima».

Sett på bakgrunn av tidligere regulering til næn'ng mv, virker denne målsetting å være fiktiv. Kommune har

selv vært av den mening at området er egnet for næring og at dette hensyn veier tyngre enn det som nå

oppgis som målsetting for regulen'ng tilbake til opprinnelig formål.

Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget.

 

Besøksadresse: Postadresse: Org.nr.: Epost: dagfaistronstadxom

Strandtorget  3  Pb. 638 Driflskonto: Mobil: 9548  1010

9008 Tromsø 9257  Tromsø Klientkonto:



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/6092     

 Arkiv sakID.: 19/607 Saksbehandler: Renée Normann 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

038/19 Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019 

 
 

Planforslag Stormyra Fauske til høring 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra 
Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 038/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra 
Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
Vedlegg: 

02.05.2019 Kart planforslag Stormyra 1410071 

02.05.2019 Beskr. og best. Stormyra områderegulering 1410072 

02.05.2019 Jens-Morten Kristiansen 1410073 

02.05.2019 Marinarkeologisk vurdering - Varsel om oppstart - Områderegulering 
Stormyra Fauske (210973) 

1410074 

02.05.2019 Nordland fylkeskommune - Innspill til varsel om oppstart av 
områderegulering - Stormyra - Fauske kommune (212227) 

1410075 

02.05.2019 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Områderegulering for 
Stormyra (207247) 

1410076 

02.05.2019 Odd kristiansen - Spørsmål angående områderegulering Stormyra Fauske 
(210964) 

1410077 

02.05.2019 Sametinget 1410078 

02.05.2019 Statens vegvesen 1410079 

02.05.2019 Terje Hanssen - protest 1410080 

02.05.2019 Advokat Dagfinn Strønstad 1410081 

02.05.2019 Alf Ottar Olsen 1410082 

02.05.2019 Eldrerådet 1410083 

02.05.2019 Fylkesmannen i Nordland - Innspill til oppstart av områderegulering for 
Stormyra - Fauske (212084) 

1410084 

02.05.2019 ISE 1410085 

 

Saksopplysninger: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I 
tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6. Området kalles for Stormyra Fauske og er i kommunedelplan for 
Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN01, BN02 og BOP08. Det ble varslet oppstart den 



1. mars 2019.  
 
Planavgrensingen vises med svart linje i bildet under og er i alt 264 dekar stor. Hensikten med 
planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til 
«LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 

 
Figur 1: omriss for områderegulering Stormyra nord for Fauske sentrum. Travbane vises på høyre side. 
 
Områdene som nå foreslås regulert på nytt i en områderegulering er svært lite egnet for bygging med 
tanke på utfordringer med hensyn på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert 
kapasitet på deponiområder i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal 
plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger har interesse i 
kommunen (IKEA).   
 
Det er kommet inn 12 innspill i oppstartsfasen. Disse er tatt inn og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen er foreslått avsatt fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på 
landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter 
reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark.  
 
Det er kommet innsigelse med forbehold fra Fylkesmannen som tilsier at det er nødvendig å ta ut 
næringsareal i uberørt myrområde dersom man ønsker å legge til rette for ny industribebyggelse på 
Åsmyra. Områdene må sees i sammenheng for å gjøre en helhetlig arealvurdering med minst mulig 
negative konsekvenser. Næring og industri er viktige inntektskilder for kommunen som ivaretas 
gjennom forslaget for Åsmyra industripark. For å redusere overvannsproblematikk nedstrøms 
områdene, og for å møte målene i kommunale, regionale og nasjonale klimaplaner, samt reindriftaas 
interesser, er det viktig å gjøre en helhetlig arealplanlegging hvor mest mulig av myrarealene nord for 
Fauske ivaretas. 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/11219     

 Arkiv sakID.: 19/607 Saksbehandler: Renée Normann 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

063/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

064/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 

Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 

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

 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/19 Vedtak: 

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

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 064/19 Vedtak: 

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

 
Vedlegg: 

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 



30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Fauna KF 1417309 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311 

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312 

 

Sammendrag: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått en del kompenseringstiltak, herunder endring 
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra.  
 
Hensikten med planarbeidet for Stormyra Fauske er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» 
og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift). 
Reguleringsformålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Området som nå foreslås regulert i en områderegulering vurderes svært lite egnet for bygging 
med tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet 
på deponiområder i kommunen. 
 
Saksopplysninger: 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte ulike 
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I 
tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det skulle settes i gang med områderegulering av 
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra. Det er viktig å se disse to områder i sammenheng.  
 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske. 
Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 
103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1. 
 
Områdereguleringsplan som nå foreligger omfatter områdene som i kommunedelplan for Fauske 
sentrum 2018-2030 er avsatt til BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart stiplet 
linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal 
plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat 
tjenesteyting» til «LNFR».  Området vurderes som svært lite egnet for bygging pga utfordringer på 
geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi (vannregulering) og redusert kapasitet på 
deponiområder i kommunen. 
 
Formålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Det er 
nærmest uberørt myrområde i hele planområdet. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift.  
 



 
Figur 1: Omriss områderegulering Stormyra Fauske (Åsmyra inkl. travbanen ligger nederst til høyre) 
 
Uttalelser på planforslaget: 
Det er kommet inn 5 uttalelser fra NVE, Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Fauna 
KF. Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.  
 
Fauna KF: 
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området er etter 
vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er området som korridor 
for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter vår mening ideelt område for 
framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan etableres arealkrevende industri som for 
eksempel datalagring og det er gode muligheter for utvidelse av området. 
 
Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for industri. 
Søbbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det nye veinettet som 
er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig bebyggelse. Området vil egne 
seg godt til industri når Søbbesva vest er ferdig utbygd.  I tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst 
regulert til  forretning/kontor/industri. 
 
Fylkesmannen i Nordland: 
‘’Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om 
mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil 
være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt 
bebyggelse. 
 
Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til 
bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og 



mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er 
tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er 
ivaretatt. 
 
Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging’’. 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til følge. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som beskrevet i planbeskrivelsen under konsekvensutredning, samt uttalelse fra Fauna KF, vurderes 
det at områderegulering og endring av formål fra næring til LNFR ikke har store negative 
konsekvenser for kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal 
store investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
 
Denne områdereguleringen er et godt avbøtende tiltak for nye foreslåtte formål i reguleringsplan 
Åsmyra industripark. Endringene som foreslått i Stormyra vil gi kommunen mulighet til å ta vare på 
viktige hensyn som klima, reindrift og myrareal. Myr er våtmark som demper flom, renser vann, lagrer 
karbon, er viktig for biologisk mangfold og gir trekkfugler et sted å raste. Det er viktig at slike typer 
våtmark tas vare på for fremtiden. I tillegg har kommunen en nylig vedtatt klima- og energiplan hvor 
en av målene er å ivareta myrareal og redusere klimagassutslipp. Denne planen vil sikre at målene 
ivaretas gjennom fornuftig arealplanlegging. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  14.11.2019 
Vår ref.: 19/16925 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Advokat Dagfinn Strønstad As 
Postboks 638 
9257 TROMSØ 
 
 
 
 

Melding vedtak - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
Kommunestyre- 064/19, har i møte 07.11.2019 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

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

 
 
Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – 
uker fra brevets dato jfr. FVL §§ 28 og 29. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til 
Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Renée Normann 
Arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske (250045)  

 
 
 



 
 

Planbeskrivelse og bestemmelser 
Områderegulering av Stormyra Fauske 

 

  



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

 
Figur 1: Omriss planområde Områderegulering Stormyra Fauske 

 

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

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

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



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

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

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

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

Nr.  Innspill 
 

Vurdering 

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

Tatt til orientering. 

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

Tatt til orientering. 

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

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

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

Tatt til etterrettning. 



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

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

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

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

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

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

Tatt til orientering. 

8 Nordland Fylkeskommune 
Vi ber om at det tas hensyn til Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser, 
kulturminner og landskap som bl.a. sier:  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
 
Generelt: 
 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. 
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i 

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

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

Tatt til etterretning. 
 



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

 Ingen kulturminnefaglige merknader 
9 NVE 

Ingen vesentlige merknader 
Tatt til orientering 

10 Odd Kristiansen 
Stilte følgende spørsmål: 

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

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

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

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

Tatt til etterretning 

12 Statens Vegvesen 
Ingen vesentlige merknader 
 

Tatt til orientering 

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

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

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

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

 
- Kommunen har tidligere selv omregulert området til 

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

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

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

 
 
 
 

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

 

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



 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 
 

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



Bestemmelser 

§ 1 GENERELT 
  

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

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

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

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

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

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

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



Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 
flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe for 
reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
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Advokat  Dagfinn  Strønstad
Medlem av den  norske  advokatforening

Fylkesmannen i Nordland

v/ Fauske kommune

Planutvalget

Postboks 93

8201 FAUSKE

Deres ref: 19/16925

Tromsø, den: 4. des.  2019

Vår referanse: 347

KLAGE OVER KOMUNESTYREVEDTAK  064/19  — OMRÅDEREGULERING STORMYRA

På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 135 påklages herved kommunestyrets vedtak i sak 064/ 19, hvor

Stormyra ble omregulert fra formålene <<Næ1ingsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet

«LNFR» (landbruk, natur, fn'luflsliv og reindrifi).

Vedtaket ble formidlet til undertegnede pva av klagerne, i  brev av 14.11.2019. Klagefristen er  3  uker fra
brevets daten'ng og utløper 5. 122019. Denne klage er rettidig.

Klageme er berørt av vedtaket, og har rettslig interesse i saken.

Klageme anfører at kommunen har tatt utenforliggende hensyn når området ble tilbakeført til tidligere regu-

len'ngsformål. Arealets omsetningsverdi påvirkes i stor grad av reguleringsfonnålet. Kommunen har selv

væn interessert i å ovena deler av arealet.

Videre anfører klagerne at kommunen har lagt til grunn feil faktum i saken.

Det må innhentes ytterligere dokumentasjon om disse forhold og klagen vil derfor måtte utdypes. Dette vil

bli gjon senest før årsskifte.

Konsekvensen av disse mangler må være at forvaltningen selv må omgjøre vedtaket og opprettholde regule-

ringssituasjonen før siste vedtak.

Klageme vi også kreve erstatning for sine kostnader og eventuelt tap de påføres som følge av den usikkerhet
omreguleringen har skapt i markedet.

Som nevnt vil denne klage bli utdypet senest innen 31.12.2019
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Klage over kommunestyrevedtak 064/19 - Områderegulering 
Stormyra 
Det vises til deres brev datert 4. desember 2019. På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 
135 påklages kommunestyrets vedtak i sak 064/ 19, hvor Stormyra ble omregulert fra 
formålene ‘’Næringsbebyggelse’’ og ‘’offentlig/privat tjenesteyting’’ til formålet ‘’LNFR’’ 
(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift). 
 
Det vises til at det må innhentes ytterlige dokumentasjon og at klagen vil måtte utdypes, 
samt at dette vil bli gjort senest før årsskifte (31.12.2019). Klagen vil bli tatt i behandling så 
snart deres utdypet klage blir registrert i vårt arkiv. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt 
lengre saksbehandlingstid på grunn av juleferie og kapasitet på enhet plan og 
samfunnsutvikling. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  20.01.2020 
Vår ref.: 20/977 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Advokat Dagfinn Strønstad 
Postboks 638 
9257 TROMSØ 
 
 
 
 

Svar på din henvendelse - Områderegulering av Stormyra 
Viser til din henvendelse, mottatt den 20. januar. Vi venter fremdeles på opplysninger og har 
dermed ikke behandlet saken enda. Vi avventer ytterlig informasjon fra deg. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Renée Normann 
Arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Fra: Dagfinn Strønstad <dagfinn@stronstad.com> 
Sendt: mandag 20. januar 2020 12.25 
Til: Postmottak 
Emne: Deres ref: 19/18328. Områderegulering av Stormyra 
 
 
Jeg viser til kommunen brev datert 11.12 2019 om ovennevnte sak. Av flere grunner rakk jeg ikke å 
holde den frist jeg selv hadde satt for å inngi ytterligere anførsler. Dette vil imidlertid nå bli fulgt opp. 
Jeg antar saken ikke er behandlet i kommunen. 
 

Med vennlig hilsen 
  
Dagfinn Strønstad 
Advokat 
Telefon 9548 1010 
Postboks 638 
9257 Tromsø 
 
 



 
 
 
 

Dato:  24.02.2020 
Vår ref.: 20/2968 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Advokat Dagfinn Strønstad As 
Postboks 638 
9257 TROMSØ 
 

 
 
 

Frist for utfylling av erklæring om klage 
Viser til dine henvendelser mottatt den 9. desember 2019 og 20. januar 2020.  
 
Din klage skal behandles etter forvaltningsloven, jf pbl § 1-9. Imidlertid er klagen fremsatt 
med manglende utdyping. Vi anser at klagen er mangelfull og beroper oss på 
forvaltningsloven § 32, siste ledd og setter en kort frist for ytterligere redegjørelse av din 
klage.  
 
Vi ber deg om å utdype din klage innen fredag 13. mars. Dersom datoen ikke overholdes vil 
klagen ikke bli tatt til behandling. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Advokat Dagfinn  Strønstad
Medlem av den norske  advokatforening

Fylkesmannen  i  Nordland

v/ Fauske kommune

Planutvalget

Postboks 93

8201 FAUSKE

Deres ref: 20/977

Tromsø,  den: 12.  mars  2019

Vår referanse: 347

KLAGE OVER KOMUNESTYREVEDTAK 064/19  — OMRÅDEREGULERING STORMYRA

Jeg viser til ovennevnte klage avsendt den 4. desember 2019 og senere korrespondanse om

utdyping av klagen.

1.  Kort  om de faktiske forhold

Saken gjelder «Stonnyra» i Fauske sentrum, med bl.a. eiendommene gnr 103 bnr  4  og 135. Det

aktuelle område var regulert til LNFR-område.

l2011 ble det omregulert foreslått regulert il «framtidig forretning/industriområde. jf sak 0040/11
for kommunestyret. Det ble regulert til «Industri».

l2017 startet kommunen planlegging av å etablere et «Blålysanlegg» for offentlige tjenester på

Stormyra. l2017 ble det utarbeidet en geoteknisk grunnundersøkelse. Rapporten er datert mai

2017. lKommuneplanenes arealdel for 2017 til 2029, er området foreslått omregulert til «offentlig
eller privat tjenesteyting» etter forslag fra Fauske kommune. Etter dette tok kommunen opp for—

handlinger med grunneieme om  kjøp av arealet for kommunens etablering av et slikt anlegg på

området.

Kommunen og grunneierne kom ikke til enighet om pris. Forhandlingen ble avsluttet novem-

ber/desember 2017.

l2018 fremmet kommunen forslag om detaljregulering av «Åsmyra industripark». Som et kom-
penseringstiltak ble det foreslått å tilbakeføre «Stormyra» hvor Blåbygget var tenkt plassert, til
«LNFR» område. Den 14.11.2019 godtok kommunestyret planen. Vedtaket ble påklaget av un-

dertegnede den 4. desember, med samtidig opplysning om at klagen ville bli utdypet.

Besøksadresse: Postadresse: Org.nr.: Epost: dagfinn@stronstad.com

Strandtorget 3 Pb. 638 Driftskonto: Mobil: 9548 1010

9008  Tromsø 9257  Tromsø Klientkonto:



Advokat Dagfinn  Strønstad

Det har vært vanskelig å få klarhet i historikken og de bakenforliggende hensyn kommunen synes
å ha for denne omregulering, og det har derfor tatt uforholdsmessig mye tid for å få ferdig denne
utdyping. Det er fortsatt uklare forhold om historikken og de bakenforliggende forhold, og jeg tar

derfor forbehold om rett til ytterligere utdypinger etter at kommunen har behandlet denne klage og

før den tas til behandling av Fylkesmannen.

2.  Klagegrunner

Klager mener det foreligger to saksbehandlingsfeil som hver for seg gir grunnlag for å oppheve

vedtaket.

2.1 Utenforliggende hensyn

Kommunens begrunnelse for å foreslå og vedta omregulering av Stormyra fra Næring til LNFR er

hensynet til reguleringen av Åsmyra Industripark, jf administrasjonens sammendrag til kommune-

styret. Dette er et hensyn som ikke kan tillegges vekt ved omregulering av et privateid område, og

som i stor grad påvirker områdets potensiale og verdi.

Kommunen ønsket selv å erverve dette område og bygge det ut til virksomhet. Kommunen hadde

selv økonomisk interesse i å gjøre Stormyra mindre verdifull til fordel for Åsmyra Industripark, som

kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk egeninteresse for kommu-

nen på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i reguleringsarbeidet.

Det har vært vanskelig å få klarlagt kommunens egeninteresse i Åsmyra Industripark. Det forut-

sette derfor at administrasjonen i kommunen redegjør grundig for alle egenøkonomiske interesser

kommune har i dette området.

I reguleringsvedtaket nevnes også momentene «hydrologisk verdi» og «redusert kapasi-

tet på deponiområder». Dette er ukjent for klager og en har heller ikke kunne finne grunn-
lag for en slik delbegrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes
kommunens administrasjon å redegjøre grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken.

2.2 Feil faktum

Kommune legger til grunn at arealet ikke har økonomisk interesse for næringslivet, jf avsnittet

«  konsekvensutredning» i planbeskrivelsen. Dette er feil. En større næringsdrivende i Fauske, Ole

Helland, har ytret ønske om å kjøpe grunnen for utvikling til næringsformål. Kommunen antas å

være kjent med dette uten at det er tatt hensyn til i reguleringssaken. Videre har IKEA vært inter-
essert. Årsaken til at det ikke ble noe av dette, antas å være IKEA sin beslutning om å redusere

nyetableringer, og ikke grunnforhold eller ande byggtekniske forhold. Uansett er det feil å legge til

grunn at areal er uten økonomisk interesse for utvikling til næringsformål.

Kommune synes dessuten å mene at grunnforholdene ikke er egnet for utvikling til industriformål.
Forannevnte og det faktum at kommune selv planla å bygge større bygningsmasser i området,
viser at denne forutsetning er uriktig.

I saksfremstilling til kommunestyret den 3.2.2011 i sak  004/11, opplyses det at «Området anses

som velegnet for utvidelse av forretnings-/kontorområde». Kommunens forutsetning for regule-

ringsvedtaket i 2019 er i strid med dette.
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Advokat  Dagfinn  Strønstad

Videre legger kommune til grunn at hensynet til reindrift tilsier omregulering. lkonsekvensutred-

ningen av mai 2017 sin informasjon om  reindrift, opplyses det imidlertid at dette område  «  Vil  ikke

bli  berørt». lsaksfremstillingen til kommunestyremøte  i  2011 opplyses det at  «Det  må  etableres

en  passasje  for  reinflyttelei gjennom etablert granp/antefe/t nord  for ....» osv. Endelig påpekes at
en eventuell konflikt med reindriften også var til stede ved kommunens egen utbygging av Blå—

bygg, uten at kommune har  tatt  hensyn til dette.

3. Forvaltningsrettslig

Det er gjort flere feil  i  forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Feilene må  antas  å ha vir-

ket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig etter forvaltningslovens  §
41.

Medlvé n Ilg/hllgeVL/

DagfinÅ/é rønstlrfix/
Ad vokat‘
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Fauske kommune  -  rullering avkommuneplanens arealdel  - ny høring

Viser til deres brev mottatt her 7.5.10

Berørte reinbeitedistrikter Balvatn og Duokta har ingen merknader til saken.

Endringer  i  planforslaget siden forrige rullering som berører reindrift er:

Kistrand — område H1 fritidsbeb else

Planområdet for eksisterende fritidsbebyggelse har  blitt  utvidet noe for å få en

mer forståelig plangrense. Det har ikke blitt lagt til rette for flere hytter.
Duokta reinbeitedistrikt har ei flyttlei nord for planområdet og det ble under

møte 18.11.09 mellom kommunen, Reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet
gjort klart at ved eventuelle nye hytter innenfor H1 må antall og lokalisering
avklares med reinbeitedistriktet.

Storm ra — område F/I  5  forretnin /industriområde
Nytt forslag fra forrige rullering. Planområdet vil beslaglegge bra

høstvinterbeiteland for Duokta reinbeitedistrikt, men det blir lite brukt på
grunn av beliggenheten  inntil  E6.  I  tillegg går det ei flyttlei nord—øst for

planområdet. Det Vil, slik kommunen skriver, være nødvendig å lage en passasje
gjennom granplantefelt nord for byggeområde. Samtidig må man se på
industriområdets avgrensing mot flyttleien  i  den nordre delen, med f.eks. bruk
av gjerder. Dette er elementer som kan avklares  i  reguleringsplanprosessen og

som kommunen ble gjort kjent med under møtet 18.11.09.

Utover dette har Reindriftsforvaltningen ingen merknader til saken. Viser for

øvrig til vår uttalelse av 18.8.09.

Med  hilsen

Ådreassa- Adresse Telefovdna—Telefon Telefäksa - Telefaks

Säøgt.78 75600260 75600261

8200 Fauske www.reindrift.no



l

. 2

Asle Hasselvold ‘
Settereindriftsagronom ,”

e ' rk

Førsteko u ent

Kopi til:
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind Ørnflogveien 17 8230 Sulitjelma
Duokta rbd v/Annfinn Pavall Neverhaug 8215 Valnesfjord
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1 Generelt

VSO-Consulting hari samarbeid med ÅF Engineering AS og Norconsult Feltgeoteknik
AB og påoppdrag for Fauske Kommuneutført preliminæregrunnundersøkelser på
Stormyra,

Omtrentlig adresse er Follaveien 95B; Gårds/bruksnummer er sørvestdelen av 103/3;

103/4 og 103/135 i Fauske Kommune.

Primæroppgaven var å vurdere en ubebygget tomt. Grunnundersøkelsene skal avdekke
om tomten er egnet forutbygging til næringsformål.

Rapporten viser resultatene frafeltundersøkelsene (totalsonderinger og CPTU-
sondering) samt laboratorieundersøkelser.

Undersøkelsene ble utført i henhold til borplan sendt med e-post 26. april 2017.
Undersøkelsene ble utført 2-3. mai 2017.

Undersøkelsene giret grunnlag med generelle vurderinger av geotekniskeforhold på
tomten. VSO og ÅF Engineering har værtinvolvert i undersøkelser med sværtlignende
grunnforhold på nabotomt ved Terminalveien, ca. 700m avstand fra Stormyra (se bilde
1.4).

Etter en gjennomgang av de tilgjengeligedata fra området, kart (bilde 1.1), flybilde (bilde
1.2) og informasjon fra Nasjonal løsmassedatabase1 (bilde 1.3), erdet mest sannsynlig
at planområdethovedsakelig består avmyr/torv og organiske masseri overflaten, men
utfra erfaring i området antas sensitivleire under myren.

Ifølge kart bilde 1.1 og 1.2 finnes det organiske masser på tomten. Området er heltflatt.

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges
geologiske undersøkelse, www.skrednett.no (bilde 1.4) viser at området er utenfor
kartlagtkvikkleireområde, men innenfor den marine grense. Det er påvistkvikkeleire
langs Follaveien.

Bilde 1.1 Kart franærområdet til Stormyra. Kilde: www.kart.finn.no

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Plassering av undersøkelser

http://www.skrednett.no/
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Bilde 1.2 Kartsom viser eiendommene rundt Stormyra. Kilde: www.seeindeom.no

Bilde 1.3 Kart som viser dokumenterteløsmasser; tykkhavavsetning, myr/torvi nærheten. Kilde:
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Bilde 1.4 Kart fra skrednett.no, som viser at tomten er utenfor kartlagtkvikkleireområde, men innenfor
marine grenser, ca 700m fra Terminalveien (hvor kvikkleire har blitt funnet)

Foreslått plassering

Foreslått plassering

Foreslått plassering

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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2 Krav til sikkerhet 

2.1 Generelt 

Det gjeldende regelverk og de standarder som legges til grunn, er oppsummert nedenfor: 

 NS-EN 1990‐1:2002+NA:2008 (Eurokode 0) 

 NS-EN 1997‐1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 - del 1) 

 NS-EN 1997‐2:2007+NA:2008 (Eurokode 7 - del 2) 

 Byggeteknisk forskrift: TEK 10 

 Byggesaksforskriften: SAK 10 

 Statens vegvesen (SV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, juni 2014 

 

NVE - Veiledninger som bør tas hensyn til er følgende: 

 Flaum- og skredfare i arealplaner, mai 20142 

 Sikkerhet mot kvikkleireskred, juli 20143 

2.2 Konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori 

Undersøkelsene er planlagt slik at de tilfredsstiller krav til prosjekter som ligger i: 
 Konsekvensklasse og Pålitelighetsklasse CC/RC2. 
 Settes til klasse RC1 
 Geoteknisk kategori 2 
 Tiltaksklasse 2 

3 Undersøkelser 

3.1 Feltundersøkelser 

Geotekniske feltundersøkelser ble utført av Norconsult Feltgeoteknik AB med veiledning 
fra VSO-Consulting 2-3. mai 2017. 

► 5 totalsonderinger4, ble boret, fjell ble påtruffet på 43,3 m dybde. 

> Fra 2 av borpunktene ble det tatt opp totalt fem ø54 mm sylinderprøver. 

► 2 CPTU-trykksondering5, det ble forboret ca. 0,5m. 

► Piezometer ble ikke installert, siden grunnvannet ligger i overflaten/myr 

Borpunktene ble målt inn med GPS.  

Foreliggende opplysninger om grunnforhold anses som grunnlag for en generell 
vurdering av jordprofilet.  

I bilag A finnes plantegning som viser plassering av undersøkelser. Logg fra 
totalsonderinger, og CPTU-sondering finnes i bilag B. Rapport fra 
laboratorieundersøkelser finnes i bilag C. 

  

 

2 http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf 
 

3 http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf 
 

4 Beskrivelse finnes i kapitel 15.213 Totalsondering, fra Håndbok R211 utgitt av Statens vegvesen 
5 Beskrivelse finnes i kapitel 15.222 Trykksondering, fra Håndbok R211 utgitt av Statens vegvesen 

http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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Tabell 1. Koordinater av borhull og dybde av løsmasser. 

Punkt Metode X (øst) Y (Nord) Overflate 
[moh.] 

Fjellkote 
[moh.] 

Dybde i 
løsm. [m] 

Kommentar (Boreleder) 

1 Totalsondering,  

517143,0 
 

7462144,0 

37.4  - 30 

Tele i overflaten, 
myr/organiske masser 
øverst i profilen, (~1m) 30 í 
leire/silt, bløt 

2 

Totalsondering, 
og CPTU 
sondering; ø54 
mm sampler 

517104,0 7462241,5 

37.1 - 30 

Tele i overflaten, 
myr/organiske masser 
øverst i profilen, (~1m) 30 í 
leire/silt, bløt 

3 Totalsondering,  

517216,5 7462242,5 

37.6 -15,4 43,3 

Tele i overflaten, 
myr/organiske masser 
øverst i profilen, (~1m) 43m 
til fjell l 

4 Totalsondering, 

517204,5 7462356,0 

37.5 - 30 

Tele i overflaten, 
myr/organiske masser 
øverst i profilen, (~1m) 30 í 
leire/silt, bløt 

5 

Totalsondering, 
ø54 mm sampler 
og CPTU-
sondering.  

517339,5 7462268,5 

38.2 - 30 

Tele i overflaten, 
myr/organiske masser 
øverst i profilen, (~1m) 30 í 
leire/silt, bløt 

 

Koordinatsystem UTM sone 33 basert på Euref89, høyder i NN2000. 

Grunnvannstand ble observert i overflaten (myr), det ble derfor ikke installert piezometer.  

 

 

 

 Bilde 3.1   Sample fra Borhull 5, Siltig leire   Bilde 3.2 Bilde fra borpunkt 5, tele i 
overflaten.  
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3.2 Laboratorieundersøkelser 

Totalt ble det tatt opp 5 stk. stålsylindre med ø54 mm prøvetak fra borehull 2 og 5. 
Samplene ble tatt opp på ulike dybder fra 2-19m dybde. Prøvene ble sendt til 
Multiconsults laboratorium for rutineundersøkelser6. Resultatene fra laboratorieprøvene 
er vist i bilag C. Følgende tabell viser resultater av undersøkelsene. 

 

 

 

  

 

6 Beskrivelse finnes i vedlegg 3, Rutineundersøkelser 54 mm fra Håndbok R210 utgitt av Statens vegvesen 
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Borpunkt 2 

o 2-3 m dybde (Leire med tynne siltlag, og planterester) 

 Uomrørt skjærstyrke ble målt til 33 og 44 kPa (middels fast), 
mens omrørt skjærstyrke ble målt ~8,5 kPa. Sensitiviteten er 
beregnet til 4-5, hvilket fører til lite sensitiv leire ifølge figur 2.10 
fra håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial 
(uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 30 kPa. 

 Porøsiteten ble målt til 45% og romvekten 19,4 kN/m3. 
Vanninnholdet ble målt mellom 29 og 32%. 

o 14-15 m dybde 

 Uomrørt skjærstyrke ble målt til 12-15 kPa (bløt), mens omrørt 
skjærstyrke ble målt ~3 kPa. Sensitiviteten er beregnet til å være 
ca. 4-5, hvilket viser sensitiv leire ifølge figur 2.10 fra håndbok 
V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial (uforstyrret) 
skjærstyrke ble målt 16 kPa. 

 Porøsitet ble målt til 42-46% og romvekten 19,9 kN/m3. 
Vanninnholdet ble målt mellom 29 og 33%. 

 

Borpunkt 5 

o 4-5 m dybde (Leire med enkelte små gruskorn) 

 Uomrørt skjærstyrke ble målt til 8,9 og 11 kPa (bløt), mens 
omrørt skjærstyrke ble målt til ~1-1,5 kPa. Sensitiviteten er 
beregnet til å være mellom 6-1,1 hvilket viser middels sensitiv 
leire ifølge figur 2.10 fra håndbok V220 utgitt av Statens 
Vegvesen. Enaksial (uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 12,5 
kPa. 

 Porøsiteten ble målt til å være 44% og romvekten 19,4 kN/m3. 
Vanninnholdet ble målt mellom 30 og 34%. 

o 14-15 m dybde (Leir homogen) 

 Uomrørt skjærstyrke ble målt til 7-8 kPa (bløt), mens omrørt 
skjærstyrke ble målt til ~0,6-0,8 kPa. Sensitiviteten er beregnet 
til 10-12 hvilket viser middels sensitiv leire ifølge figur 2.10 fra 
håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial (uforstyrret) 
skjærstyrke ble målt til 10,6 kPa. Leiren kan defineres som 
sprøbruddmateriale. 

 Porøsiteten ble målt til 44-48% og romvekten var 19,4 kN/m3. 
Vanninnhold ble målt mellom 28-36%. 

o 19-20 m dybde (Kvikkleira, homogen) 

 Uomrørt skjærstyrke ble målt mellom 4,6-7,7kPa (bløt), mens 
omrørt skjærstyrke ble målt til ~0,3 kPa, hvilket viser kvikkleire 
(cur<0,5kPa). Sensitiviteten er beregnet til 15 og 26. Enaksial 
(uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 11 kPa 

 Porøsiteten ble målt til 46% og romvekten til 19,2 kN/m3. 
Vanninnholdet ble målt mellom 30 og 34%. 
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 Bilde 3.3   Sylinder fra punkt 5, på ~19-20m 
dybde, kvikkleira 

  Bilde 3.4 Sample fra punkt 2, 2m dybde, 
enkle planterester. 

 

3.2.1 Lab resultater fra Terminalveien 

Det ble utført ødometerforsøk (CRS-analyse) av en sample som ble tatt fra ~13-14m 
dybde i Terminalveien. Leiren antas som Normalkonsolidert. Modultallet m, ble estimert 
til ca. 18. Resultatene/grafen er vist her nedenfor. 
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3.3 Tolkning av felt- og laboratorieundersøkelser 

Grafen i bilag B viser antatt udrenert uforstyrret aktiv skjærstyrke (suA) utfra CPTU-
sonderinger. Grafen viser også resultatet fra laboratorieforsøket (direkte skjærstyrke, 
suD).  

Resultatene fra laboratorieundersøkelsen viser generelt sett bløt leire i hele jordprofilet. 
Sampler fra 2-3m dybde angir leire med en skjærstyrke på ca. 30 kPa og kan 
klassifiseres som middels fast. Leiren blir bløtere og mer sensitiv med øket dybde. 
Jordprofilet ser litt fastere ut i borpunkt 2 enn i punkt 5. Leiren på 14-15m og 19-20m 
dybde ser ut som den er veldig bløt med uomrørt skjærstyrke på ca. 10 kPa, og en 
omrørt skjærstyrke fra 0,3 til 3 kPa. Denne leiren kan klassifiseres som leire med 
sprødbruddegenskaper og delvis som Kvikkleire.   

Utfra CPTU data er det mulig å tegne en karakteristisk aktiv skjærstyrkeprofil. Ifølge 
kapittel 2.9.4 i Håndbok V220 fra Statens vegvesen skal den aktive skjærstyrken 
divideres med 1,5 for å estimere den direkte skjærstyrken. Udrenert uforstyrret direkte 
skjærstyrke for jordprofilet ble estimert til 15-20 kPa + 2,0 kPa/m. 

Det bør også nevnes at det er forskjell mellom skjærstyrke av leiren på definert dybde 
versus skjærstyrke i jordprofilet i sin helhet. Det kan være aktuelt å definere skjærstyrken 
som vertikal linje 15-20 kPa, der skjærstyrken ikke økes med dybde. Valget av 
skjærstyrkeprofilet er avhengig av hvilken prosjektering som skal utføres: stabilitet, 
prosjektering av peler osv. 

CPTU-grafen er vist på etterfølgende side. Skjærstyrken av de stedlige masser kan 
klassifiseres som bløt og leiren kan klassifiseres som lite til meget sensitiv, ifølge figur 
2.8 og 2.10 fra håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen. 

 

 

 Bilde 3.2 Betegnelse av leire ut fra udrenert skjærstyrke 

 

 

 

 Bilde 3.3 Betegnelse av leire ut fra udrenert skjærstyrke 

 

Ifølge Robertsons jordklassifisering og med hjelp av CPTU vil leiren være tilnærmet 
normalkonsolidert, sensitiv leire og siltig leire. Leiren øverst i jordprofilet (0-6m) er mindre 
sensitiv enn resten av profilet. Resten av leiren/jordprofilet kan klassifiseres som sensitiv. 
Grafene er også vist i bilag B. Dette stemmer bra med jordartsklassifiseringen fra 
laboratorieanalysene. 
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4 Terreng og grunnforhold 

4.1 Terreng 

Tomten står ved Follaveien i Fauske og er relativt flat. Den ligger på ca. kote 37-38 moh. 
Det finnes ingen bygninger på tomten i dag.  

Bilde 4.1 og 4.2 er tatt da feltarbeidet ble utført. 4-5. mai 2017. Bildene viser hvor flat 
tomten er og at det er tele/myr i overflaten. 

 

 

 

 Bilde 4.1 Bilde fra borhull 1; 5. mai 2017. 
Oppstilling av boring. 

  Bilde 4.2 Bilde tatt på borhull 5, 5. mai 2017. 

 

4.2 Grunnforhold og jordartsparametere 

Jorden består hovedsakelig av myr/torv og organiske masser ovenpå leire. Dybden til fjell 
varierer, men den ble målt til ca. 43m dybde eller ca. í kote -15,3 moh, ved ett borpunkt. 

Jordprofilet er estimert som følgende: 

 0 til ~1 til 2 m er organiske masser, myr/torv. Telefarlighetsklasse er T4 og det er 
høyt vanninnhold 

o Tyngdetettheten er målt til 19,4 kN/m3. 

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 24-44 kPa. Omrørt skjærstyrke er rundt 
~8,5 kPa, dvs lite sensitiv. 

Grunnvannstanden ble estimert til ca. 0,5 m under terrengnivå. 

 2 m til 40+ m dybde (fjell) er leire 

o Tyngdetetthet er målt til 19,2-20 kN/m3. 

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 4,5-15 kPa. Omrørt skjærstyrke ligger fra 
0,3-3 kPa. Dette tilsvarer middels til meget sensitiv leire. Leiren kan 
defineres som sprøbruddmateriale eller kvikkleire.  

o Vanninnhold ble målt mellom 25 - 34%. 

o Enaksial (uforstyrret) skjærstyrke ble målt 10-15 kPa. 

o Leiren antas som Normalkonsolidert. Modultallet m, ble estimert til 18. 

Resultatene er vist her nedenfor. 

 Fjell 

o Fjell ble påtruffet på ~45 m dybde. 

 

Setningsparametrene fra myren i Terminalveien kan brukes. Der har vi veldig lignende 
grunnforhold, og det kan antas at leiren har lignende egenskaper. 
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5 Fundamentering og byggetekniske vurderinger 

5.1 Frostfri dybde 

Ifølge dokument 451.021 fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og 
frostsikring» er frostfri dybde i Fauske kommune 1,7 m. Fundamentet må derfor 
plasseres på minimum 1,7 m dybde fra overflaten. Alternativt må det brukes spesielt 
isolerende tiltak. Ledninger må også plasseres på frostfri dybde, ellers må det brukes 
spesielt isolerende tiltak.  

5.2 Fundamentering 

5.2.1 Stabilitet: 

Planområdet ved Stormyra har en lav gradient og oppfyller ikke de naturgitte kriteriene 
for utløsning av større kvikkleireskred. Men kvikkleire ble påvist på planområdet. Derfor 
må det planlagte arealets innvirkning på områdestabiliteten vurderes i henhold til NVEs 
veileder for planlegging og utbygging på kvikkleire, og tiltaksklasse for hver evt. 
byggesak må vurderes særskilt.  

5.2.2 Bæreevne 

Grunnforholdene på det aktuelle tiltaksområdet er dårlige og evt. bygging vil bli krevende. 
Leiren er setningsømfintlig og terrengbelastninger i form av fyllinger og evt. 
grunnvannsenkning vil kunne føre til betydelige setninger. 

Det anbefales ikke at torvlaget skiftes ut. Leiren under er så bløt at materialet under 
torvlaget ikke kan regnes for å være god. 

Forbelastning eller pelefundamenter er fundamenteringsmetoder som sannsynligvis vil 
være mest aktuelle. Men dette avhenger selvsagt av arealbruken/type bygninger. 
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5.2.3 NVE tiltakskategorier 

For det aktuelle tiltaksområdet må det forventes at oppføring av et evt. næringsbygg vil 
medføre en økning på antall personer i nærliggende områder. Eventuelle 
byggeprosjekter vil derfor plasseres i tiltakskategori K3 eller K4: Tiltak som innebærer 
tilflytting av personer/samfunnsaksjoner, se tabell 1. 

 

 For alle faregradsklasser før utbygging krever disse kategoriene følgende vurderinger: 

 Faregradsevaluering 
 Stabilitetsanalyse med m ≥ 1,4 eller tilstrekkelig prosentvis forbedring.  

 

Tabell 1. Tiltakskategorier NVE. 

 Faregrad før utbygging 

Lav Middels Høy 

Tiltakskategori Krav for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for ulik faregrad 

K3 

 

a)Stabilitetsanalyse 
som dokumenterer 
sikkerhetsfaktor for 
områdestabilitet F ≥ 
1,4 eller  

b) Ikke forverring**  

 

 

Stabilitetsanalyse 
som dokumenterer:  

a) Sikkerhetsfaktor 
for områdestabilitet 
F ≥ 1,4 eller  

b) Ikke forverring 
hvis F ≥1,2, eller c) 
Forbedring hvis F 
<1,2 

Stabilitetsanalyse som 
dokumenterer:  

a) Sikkerhetsfaktor for 
områdestabilitet F ≥ 1,4 
eller  

b) Forbedring hvis F < 
1,4,  

K4 

 

a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F ≥ 
1,4 eller  

 

b) Forbedring hvis F < 1,4 

Stabilitetsanalyse som 
dokumenterer:  

a) Sikkerhetsfaktor for 
områdestabilitet F ≥ 1,4 
eller,  

b) Vesentlig forbedring 
hvis F < 1,4 
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5.3 Grunntype jordskjelv 

I seksjon NA.3.1.2 i Eurokode 8 (NS EN 1998:1 2004 + NA 2008) ligger veiledninger om 
identifisering av grunntyper med hensyn til jordskjelv. Ifølge tabell NA.3.1 fra denne 
koden (bilde 5.1 i denne rapporten) er anbefalt grunntype S2 pga. at det er mer en 40m 
til fjell, og kvikkleiren i jordprofilet. 

Grunntype må bekreftes i prosjekteringsfasen. 

 

 Bilde 5.1 Tabell NA.3.1 fra Eurokode 8, nasjonalt tillegg. 
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6 Konklusjon 

VSO-Consulting har, i samarbeid med ÅF Engineering og Norconsult Feltgeoteknik AB 
og på oppdrag for Fauske Kommune utført preliminære grunnundersøkelser på 
Stormyra. Omtrentlig adresse er Follaveien 95B; Gårds/bruksnummer er sørvestdelen av 

103/3; 103/4 og 103/135 i Fauske Kommune. Tomten er relativt flat og ligger på ca. kote 
37-38 moh.  

Jordprofilet er estimert som følgende: 

 0 til ~1 til 2 m er organiske masser, myr/torv. Telefarlighetsklasse T4 og høyt 
vanninnhold 

o Tyngdetettheten er målt til 19,4 kN/m3. 

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 24-44 kPa. Omrørt skjærstyrke ligger i 
området ~8,5 kPa, dvs lite sensitiv. 

o Grunnvannstand ble estimert ca. 0,5 m fra terreng 

 2 m til 40+ m dybde (fjell) er leire 

o Tyngdetetthet er målt 19,2-20 kN/m3. 

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 4,5-15 kPa og omrørt skjærstyrke ligger i 
området 0,3-3 kPa. Dvs middels til meget sensitiv. Leiren kan defineres 
som sprøbruddmateriale/kvikkleire.  

o Vanninnhold ble målt mellom 25 - 34%. 

o Enaksial (uforstyrret) skjærstyrke ble målt mellom 10-15 kPa. 

o Leiren antas som normalkonsolidert. Modultallet m, ble estimert til 18, 

resultatene er vist nedenfor. 

 Fjell 

o Fjell ble påtruffet på ~45 m dybde. 

 

Grunnforholdene på det aktuelle tiltaksområdet er dårlige og evt. bygging vil bli krevende. 

Kvikkleire og leire med sprøddbrudd-egenskaper ble funnet på tomten. Videre 
prosjektering bør ta hensyn til dette. 

Undersøkelsene er ansett som tilstrekkelig grunn for videre planlegging av prosjektet 
samt tilstrekkelige for dimensjonering og prosjektering av fundamentene. Dette anbefales 
utført når arealbruk og plassering av bygg og/eller foreløpige laster er nærmere bestemt.  

ÅF Engineering og VSO Consulting ber om å bli holdt orientert om sakens videre gang. 
Påtreffes uregistrerte grunnforhold, ber vi om å bli varslet. 
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Bilag A - Tegninger 
 

 Plan, plassering av undersøkelser 
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Bilag B - Geotekniske feltundersøkelser 
 

 Feltrapport 

 Totalsonderingslogger 

 CPTU-sondering 
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Oppdragsnr.: Ignarveien 44 Dato sondering: 3.5.2017 Borfirma:

CPTU-/hull nr.: BH 5 A Sonde nr.: 4680 Oppdragsgiver:

Tegnet: Gudjon Dato: Kommentar:

Kontrollert: Bilgagsnr.:

Versjon: Titel:

Revisjon: 0 Filplassering:

Prosjekt: Stormyre
Stormyre

Fauske

Jordklassifisering (Robertson)
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Velg grafer som skal vises
Vis
Vis
Vis
Vis
Vis
Vis
Vis

Rutinundersøkelser
dybde

4,25
4,3
4,5

dybde
14,3
14,4
14,6

dybde
19,1
19,2

19,75

Sted:

Kommune:

Oppdragsnr.: 3010207 Dato sondering: Borfirma:

CPTU-/hull nr.: BH 5 A Sonde nr.: 4680 Oppdragsgiver:

Tegnet: Gudjon Ørn Dato: Temperatur:

Kontrollert: Bilgagsnr.: Kote:

Versjon: Titel:

Revisjon: 0 Filplassering:

3.maí.17

Prosjekt:

Tolkning aktiv udrenert skjærstyrke

Stormyre
Fauske

Stormyre
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suA-profil (N GI, Bq- og St-avhengig)

Design-suA

Lab konus uforstyrret

Lab konus forstyrret

Lab enaks

Leire, Bløt leire,
sensitive, delvis
kvikkleire.
15kPa+2,0 kPa/m

Myre

Stormyre, CPTU borhull 5



Borekort 201 6

Kode

92

Spolmedel Vann Har ikke brukt vann

Mistet data i boring

Tving i borestreng Nei

Ferg på spylevann Annat Kör ej med vann

0,4-14,5 Leire Siltig Leire Avvik fra standard
0,0-0,4 Myr Tele myr

Notat boring Notat borehull Merked
Boredypde Jordart Merked Grunnsvannsnivå 0,1

Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 1 Dato 02.05.2017

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning

Notat/Annet:

I Start har vi tele. Sedan Leire.
Leirig Silt vil jeg tro
Avbryter på 14,5 pga en stein kommer ikke förbi



Borekort 201 6

Kode

90

Spolmedel Vann Har ikke brukt vann

Mistet data i boring

Tving i borestreng Nei

Ferg på spylevann Annat Kör ej med vann

0,4-30,0 Leire Leirig Silt Avvik fra standard
0,0-0,4 Myr Tele, Myr

Notat boring Notat borehull Merked
Boredypde Jordart Merked Grunnsvannsnivå 0,1

Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 1 B Dato 02.05.2017

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning

Notat/Annet:

Borerom bh 1 for at se om vi kommer förbi steinen. Vi harflyttet bh ca 5m mot bh 5

I Start har vi tele. Sedan Leire.
Leirig Silt vil jeg tro



Borekort 201 6

Kode

90

Spolmedel Vann Har ikke brukt vann

Mistet data i boring

Tving i borestreng Nei

Ferg på spylevann Annat Kör ej med vann

0,4-30,0 Leire Leirig Silt Avvik fra standard
0,0-0,4 Myr Tele,Myr

Notat boring Notat borehull Merked
Boredypde Jordart Merked Grunnsvannsnivå 0,1

Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning

Notat/Annet:

I Start har vi tele. Sedan Leire.
Leirig Silt vil jeg tro



Borekort 201 6

Kode

92

Spolmedel Vann Har ikke brukt vann

Mistet data i boring

Tving i borestreng Nei

Ferg på spylevann Annat Kör ej med vann

0,4-43,3 Leire Leirig Silt Avvik fra standard
0,0-0,4 Myr Tele, Myr

Notat boring Notat borehull Merked
Boredypde Jordart Merked Grunnsvannsnivå 0,1

Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning

Notat/Annet:

Kommer et lager på ca 30 m Stein

I Start har vi tele. Sedan Leire.
Leirig Silt vil jeg tro

Vi stopper pga at vi ikke har noen vann for at gjöre Fjellboring



Provekort 201 6

Sylinder Storlek

Stål 54mm
Stål 54mm

Laboratorium

Leirig Silt14,0-14,8 Leire

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer

Hettenr Jordart Merked

2,0-2,8 Leirig Silt

Provdypde

3010207 Boreleder Oscar Henning

NC 1 Leire

Provetaker typ

Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017

ST2 Antal kasser

Oppdragsgiver Fauske Kommune

NC 2



Provekort 201 6

Sylinder Storlek

Stål 54mm
Stål 54mm
Stål 54mm

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08 Laboratorium
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning

Provetaker typ ST2 Antal kasser

Provdypde Hettenr Jordart Merked

Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 5 Dato 03.05.2017

19,0-19,8 NC 5 Leire Leirig Silt

4,0-4,8 NC 3 Leire Leirig Silt
14,0-14,8 NC 4 Leire Leirig Silt
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Bilag C - Geotekniske laboratorieundersøkelser 
 

 Rapport fra Multiconsult 

 Ødomter fra Terminalveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

      

      

      

001 10.05.2017 Rapport opprettet Trude Kirknes-
Gloppestad 

Vidar Tøndervik Anders Gylland 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Sluppenveien 15 | Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim | Tlf 73 10 62 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

TEKNISK RAPPORT - LABORATORIEOPPDRAG  

OPPDRAG Stormyra, Fauske DOKUMENTKODE 418750-RIG-RAP-001 

EMNE Laboratorierapport TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER VCO Consulting OPPDRAGSLEDER Tor-Helge Vehn Antonsen 

KONTAKTPERSON  Trude Kirknes-Gloppestad SAKSBEHANDLER  

KOPI   ANSVARLIG ENHET 3015 Midt 
Grunnundersøkelser 

 

1 Bakgrunn 
Multiconsult AS har på oppdrag fra VCO Consulting utført laboratorieundersøkelser for oppdrag 
418750 Stormyra, Fauske. Prøvetakingen er utført av Norconsult 2. og 3.mai 2017. Prøvene ble 
levert vårt laboratorium 4.mai 2017.  

 

Omfang av laboratorieundersøkelsen 

Laboratorieundersøkelsen ble utført 8. og 9. mai 2017 og omfatter følgende undersøkelser: 

Undersøkelse Materiale Type Antall Merknad knyttet til 
prøvematerialet 

Rutineundersøkelse Leire og 
kvikkleire 

54 mm  5  

     

 

Undersøkelsen er utført av faglaborant Trude Kirknes-Gloppestad. Opptegning av resultater er 
inkludert i tegningsvedlegg. 

2 Prosedyrer for gjennomføring 
Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien og 
relevante ISO-standarder, samt vår interne laboratoriehåndbok som er basert på disse. En oversikt 
over gjeldende standarder er vist i vedlegg 1. 

Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. 
Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-
EN ISO 9000:2000.  

3 Kommentarer til utførte undersøkelser 
Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang med følgende kommentarer: 

 



418750 Stormyra, Fauske  multiconsult.no 

Laboratorierapport 

 

418750-RIG-RAP-001 10. mai 2017 / Revisjon 00 Side 2 av 2 

Undersøkelse Merknad/avvik 

Rutine 5 stk.54 mm sylinderprøver til rutineundersøkelse. 2 av prøvene i hull 5 var noe 
forstyrret utvendig, derfor er uforstyrret konusresultater er noe usikre. 

Bilder Det ble tatt bilder av sylinder NC1, NC4 og NC5 

 

Tegningsliste 
418750-RIG-TEG-10 til 11 Geotekniske data 

418750-RIG-TEG-20 til 24 Resultater fra enaksforsøk 

 

 

Vedlegg 

1. Metodestandarder og retningslinjer-laboratorieundersøkelser 

 

 

 



RESU LTATER FRA LABORATORI EU N DERSØKELSER

Utført av dato/Sign.:___________________ 1 av 3 Kontrollert Dato/Sign.:____________________

Oppdragsnr.:
Oppdrags navn.:
Oppdragsgiver.:
Borhull nr:
Tatt opp:
Kote:
Korndensitet (målt):
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z w cufc curfc St cuuc f wp wl O O s n

m % kN/m2 kN/m2 kN/m2
% % % g/cm3 g/cm3

%

A 2,1 30,5 2,03 43
B 2,4 29,0 33,0 8,6 4 29,9 14,4 1,98 45
C 2,5 32,4 24,0 8,1 3 1,98 45
D 2,3 44,0 8,9 5
E
A 14,2 29,6 2,08 42
B 14,5 33,4 12,0 2,9 4 2,03 44
C 14,6 29,3 1,94 46
D 14,4 16,7 13,2
E 14,2 15,0 2,8 5
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C

D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A

2-15Dybde:

418750
Stormyra, Fauske
VCO Consulting

G.V.:
Grete Olaussen/Guro Ørbech
19.08.2016 / 03Gyldig fra / versjon:
20Opptegningsmal (m):

Utarbeidet av:
2
02.05.2017 Borbok: Digital

Konus

LEIRE, enk.meget tynne
siltlag,

LEIRE, homogen

enk.planterester

1 gruskorn
(5cm*3cm*1cm)



RESU LTATER FRA LABORATORI EU N DERSØKELSER

Utført av dato/Sign.:___________________ 1 av 3 Kontrollert Dato/Sign.:____________________

Oppdragsnr.:
Oppdrags navn.:
Oppdragsgiver.:
Borhull nr:
Tatt opp:
Kote:
Korndensitet (målt):

Beskrivelse D
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z w cufc curfc St cuuc f wp wl O O s n

m % kN/m2 kN/m2 kN/m2
% % % g/cm3 g/cm3

%

A 4,25 29,8 8,9 1,4 6 12,4 11,6 2,01 44
B 4,4 26,4 1,99 44
C 4,65 33,9 1,94 46
D 4,3
E 4,5 11,0 1,0 11
A 14,3 27,9 8,3 0,8 10 10,6 10,4 1,98 44
B 14,4 25,5 1,93 46
C 14,6 7,2 0,6 12 1,85 48
D 14,7 36,2
E
A 19,1 34,0 1,98 46
B 19,3 33,8 1,95 47
C 19,5 30,9 1,97 46
D 19,2 4,6 0,3 15 11 10,4
E 19,4 7,7 0,3 26
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C

D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A

Borbok: Digital

Konus

LEIRE, enk.små gruskorn

LEIRE, homogen

KVIKKLEIRE, homogen

4-20Dybde:

418750
Stormyra, Fauske
VCO Consulting

G.V.:
Grete Olaussen/Guro Ørbech
19.08.2016 / 03Gyldig fra / versjon:
20Opptegningsmal (m):

Utarbeidet av:
5
03.05.2017
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Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

11.05.2017 14,35 2
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 truk vt
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

41 8750 RI G-TEG-021 Enaks

Tegningens filnavn:

418750-RIG-TEG-021

Godkjent:

ang
Programrevisjon:
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Aksial tøyning, a [%]

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen15
7037 Trondheim

Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

E50: 0,41 Mpa Maksimal skjærspenning: 16,68 kPa

G50: 0,14 MPa Tøyning: 13,16 %



Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

11.05.2017 2,40 2
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 truk vt
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

41 8750 RI G-TEG-020 Enaks

Tegningens filnavn

418750-RIG-TEG-020

Godkjent:

ang
Programrevisjon:
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Aksial tøyning, a [%]

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 15
7037 Trondheim

Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

E50: 0,78 Mpa Maksimal skjærspenning: 29,91 kPa

G50: 0,26 MPa Tøyning: 1 4,39 %



Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

11.05.2017 4,28 5
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 truk vt
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

41 8750 RI G-TEG-022 Enaks

Tegningens filnavn:

418750-RIG-TEG-022

Godkjent:

ang
Programrevisjon:
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Aksial tøyning, a [%]

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen15
7037 Trondheim

Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

E50: 0,37 Mpa Maksimal skjærspenning: 12,35 kPa

G50: 0,12 MPa Tøyning: 11,60 %



Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

11.05.2017 14,3 5
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 truk vt
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

41 8750 RI G-TEG-023 Enaks

Tegningens filnavn:

418750-RIG-TEG-023

Godkjent:

ang
Programrevisjon:
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Aksial tøyning, a [%]

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen15
7037 Trondheim

Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

E50: 0,26 Mpa Maksimal skjærspenning: 10,56 kPa

G50: 0,09 MPa Tøyning: 10,44 %



Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

11.05.2017 19,2 5
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 truk vt
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

41 8750 RI G-TEG-024 Enaks

Tegningens filnavn:

418750-RIG-TEG-024

Godkjent:

ang
Programrevisjon:
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Aksial tøyning, a [%]

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen15
7037 Trondheim
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og

klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder

(N S) og referansedokumenter:

Norske standarder NS Tema

NS8000 (1982) Konsistensgrenser –terminologi

NS8001 (1982) Støtflytegrense

NS8002 (1982) Konusflytegrense

NS8003 (1982) Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982) Svinngrense

NS8005 (1990) Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982) Jord –bestanddeler og struktur

NS8011 (1982) Densitet

NS8012 (1982) Korndensitet

NS8013 (1982) Vanninnhold

NS8014 (1982) Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987) Skjærfasthet ved konusforsøk

NS8016 (1987) Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991) Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993) Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

NS14688-1 og -2 (2009) Klassifisering og identifisering av jord

NS-EN ISO/TS 17892-8 + -9 (2005) Treaksialforsøk (UU, CU)

Statens vegvesen Håndbok 015 (2005) Laboratorieundersøkelser
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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

KOMMUNESTYRE

Dato: 18.01.2011

03.02.2011

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING

Vedlegg: Viser til tidligere vedlegg: Planbeskrivelse for rullering av kommuneplanens arealdel.
Arealplankart for hele kommunen.
Reviderte arealplankart for hele kommunen.

Sammendrag:

Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006, sak 16/06, a sette i gang rullering av
kommuneplanen, arealdelen.

Kommunestyret er ansvarlig myndig og skal gjore endelig vedtak i prosessen. Planutvalget er
styringsgruppe i dette kommuneplanarbeidet.

Det er oppnevnten administrativ prosjektgruppe som har ansvar for gjennomf0ring av
rulleringen.

Det er gjennomfbrt et arbeidsmote mellom prosjektgruppa og planutvalget der bl.a. alle
innspill til oppstartmelding er vurdert.

Arealdelen i kommuneplanen har f0lgende status:
• Kommuneplanens arealdel 2000 - 2012 (hovedplan), vedtatt 15.02.01
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt 19.09.01
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt 28.06.01
• Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt 20.06.02
• Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt 12.12.01

Det er f0rste gang hele arealdeleni kommuneplanen er gjenstand for rulleringved at alle
ovennevnte planer skal rulleres.

I hovedplanen ligger det fortsatt 2 tiltenkte delplanomrader som ikke er ferdigstilt. Det er
omradet Stramsnes/Furnes i Valnesfjord og omradet Skysselvika/Leivset.



Disse områdene vil i rulleringsprosessen innlemmes i hovedplanen da disse områdene ikke
anses særlig konfliktfylt og dermed  ikke  har behov for særskilt delplanstatus.

Planarbeidet har særlig fokus på å gjøre kommuneplanen komplett med arealstatus på hele
kommunens land- og sjøareal.

Føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) er retningsgivende i prosessen.

Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få
dispensasj oner og den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasj on og
politikere føler eierskap.

Denne rulleringsprosessen legger derfor ikke opp til fiJll gjennomgang på gjeldende arealplan.

Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv den 07.03.06
og planstart er  kunngjort  i avisene den 28.02.06.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 1.april 2005,

§ 2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel behandles etter
forskriften. KU-forskrifien krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i
prosessen.

Planprogrammet har vært ute på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasj oner  i
tidsrommet 13.02  — 01.04.07 og ble fastsatt av kommunestyret 08.05.08.

Planprogrammet gir en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte.
Deretter følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess.

Fauske kommune har i all sin planlegging og infrastrukturbygging tatt sikte på å legge til rette
for å opprettholde/øke folketallet. Likevel er tendensen en begynnende befolkningsnedgang.
En hovedutfordring vil da være:

.  Hvorledes stanse den negative befolkningsutviklingen i Fauske

Det er viktig å få til en god utvikling i tettstedene i kommunen, dette gir grunnlag for trivsel i
hele kommunen.

En hovedutfordring i denne sammenheng vil være tilrettelegging for framtidig boligbygging
gjennom tilrettelegging av gode boligområder. I gjeldende arealplan er det i tettstedene lagt
inn slike områder. I planperioden er bare mindre deler av disse områdene tatt i bruk og kan
derfor fortsatt opprettholdes som ”buffer” for framtidig boligbygging.

Forslag til nye fi'emtidige boligområder fremkommer i vedlagt planbeskrivelse og reviderte

plankart.

l

1



Det videreføres også muligheter for spredt boligbygging/fiitidsbebyggelse i hovedplanen.
Eksisterende områder for spredt bebyggelse videreføres med ny  vurdering  av antall enheter
innenfor  respektive områder.

Forslag til nye områder for spredt bebyggelse fremkommer i  vedlagt planbeskrivelse og
reviderte  plankart.

Arealdelen gir altså en delvis gjennomgang på gjeldende arealstatus og full gjennomgang på
de 2 nye områdene Strømsnes/Furnes  i  Valnesfiord og Skysselvik/Leivset.

Gjeldende bestemmelser er endret noe med enkelte tilføyelser. Dette fremgår av vedlagt
planprogram.

Mange nye reguleringsplaner er vedtatt  i  planperioden og samtlige gjeldende
reguleringsplaner er markert  i  plankartene.

Det tas sikte på å gjøre kartfremstillingen mer ”samkjørt” og brukervennlig.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommuneplanens arealdel legges
ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING  :

Med hjemmel  i  Plan— og bygningsloven §20—5, jfr. samme lov §27-1, pkt.2, legges

forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

PLUT-043/09 VEDTAK— 09.06.2009

Enhetsleder  plan/utvikling orienterte og framla kart.

Innstillingen  ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel  i  Plan- og bygningsloven §20-5, jfr. samme lov §27—1, pkt.2, legges
forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

NYE  OPPLYSNINGER  I  SAKEN

Forslag til rullering av kommuneplanens arealdel har ligget ute til offentlig ettersyn  i  perioden
23.06  —  15.09.09.

Innenfor  høringsfristen  er det innkommet ca. 60  innspill.  Fylkesmannen i Nordland og
F iskeridirektoratet region Nordland har  gitt  innsigelse til planen.

Innsigelse fra Fylkesmannen  i Nordland  er som følger:



”  Innledning

Arbeidet med revidering av arealplanen og delplaner synes å ha gjennomgått en omfattende

prosess i kommunen. Gode arealplanprosesser og interesseavveininger på et overordnet nivå
vil kunne bidra til forutsigbarhet  i  enkeltsaksbehandling og styrke rettsikkerheten.

F ylkesmannen mener det er positivt at F auske kommune benytter temakart i forbindelse med
arealplanleggingen. Det er viktig at temakartene vurderes fortløpende for  å  sikre at det
legges til grunn oppdaterte temakart. Når det gelder oppsettet kunne det med fordel ha vært
foretatt en tydeligere inndeling mellom arealplanen og de ulike delplanene.

Innsigelser

Angående fiist for å komme med innspill, eventueltfiemme innsigelse til planforslaget, vises
til møtet mellom Fauske kommune, Nordlandjjllkeskommune og F ylkesmannen den 28.09.2009.
F ylkesmannen forstod møtet slik at det ikke foreligger noen fiist for uttalelse til planen, blant
annetfordi kommunen vil vurdere deler av planenfør et endeligforslag legges til høring.

I dette brevfi‘emmer  F ylkesmannen flere innsigelser til planforslaget.  F ylkesmannen er
imidlertid innforstått med at kommunen vil foreta enkelte endringer av planenfør den sendes
på ny høring. Innsigelsene vil kunne trekkes der grunnlaget for innsigelse endres eller tas ut

av planen. Selv om dette ikke kommunens endelige planforslag, fremmer  F ylkesmannen
innsigelsene nå, for ordens skyld.

Slikplanen nåforeliggerfremmer F ylkesmannen innsigelse til ':
'  Innsigelsesmyndigheten på landbruksområdet ligger til F ylkeslandbruksstyret, og denne
delen av innsigelsenfi'emmes med forbehold om at Fylkeslandbruksslyret gir tilslutning. I
brev av 21.02.06 er Statens Landbruks'forvaltning (SLF) gitt innsigelsesmyndighet i de saker
der  F ylkeslandbrulcs'slyret velger å se bortfra Fylkesmannens innstilling om innsigelse.
F ylkesmannen oversender, i tråd med saksbehandlingsreglene, kopi av innsigelsen til SLF i
forkant av  F ylkeslandbruksstyrets møte. SLF har 2 uker på å  fi'emme  innsigelse etter et

eventuelt vedtak om ikke å stadfeste  F ylkesmannens innstilling på innsigelse.

LNF-BC4
LNF-B6
B6, B7 og B8- Leivsethøgda
H5 Nes i Valnesfiord
B5 Valnesfiord ved skolen
B35 Vestmyra
B4 0 Husmorskolen og tilleggende dyrkamark

Begrunnelser

LNF-BC4
LNF- området med bestemmelser om spredt bebyggelse av boliger og fritidsboliger er
lokalisert i nærheten av F auskeeidet naturreservat.

F ormålet med fiedningen av F auskeeidet er å bevare et produktivt og artsrikt

våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte

plantelivet og et særdeles rikt og interessantfugleliv., jf kap. III i forskrift av 16.12.83 om

fredningfor F auskeeidet naturreservat. Ornitologiske registreringer viser at Fauskeeidet



har en svært  viktig og mangesidig funksjon for fuglelivet. Omkring 50 fuglearter er
observert hekkende  i  området, deriblant en rekke ender og vadere. Videre er Fauskeeidet en
viktig beite-, raste- og hvileplass for trekkfugl både vår og høst. Områdetfungerer i  tillegg
som lokal beite- og overnattingsbiotop for en god del andre fixglearter, og flere sjeldne eller
lite vanlige arter er observert.

Nedbygging, bruk og bruksendring av arealer regnes som den største trusselen mot det
biologiske mangbldet i Norge. Selv om det legges opp til en begrenset utbyggingen av

området, vil forstyrrelsene ovenforfuglefaunaen som følge av ytterligere utbygging av
boliger og fiitidsboliger øke. F ylkesmannen er kritisk til denforeslåtte arealdisponeringen

ettersom utbygging kan forårsake ytterligere press mot sårbare naturverdier. Det fiamgår
av St.mld. nr. 26 (2006—200 7) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om planlegging avfiitidsbebyggelse at utbygging
ikke bør skje i "”nærområder til nasjonalparker eller landskapsvernområder der

hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier  ”  ".

LNF-B6
Forslaget åpner for spredt bebyggelse av fem boliger.  T ortenlia -Rugås er :" DNs naturbase
registrert som lokalt viktig kalkfuruskog. Lokaliteten inntar nærmest en mellomstilling
mellom kalkfuruskog og lågurtflruskog. Lia er jevnt overrislet, og gir et noe fuktigere preg av

kalkfuruskogen enn de øvrige områdene  i  F auske. Områdetfi'amviser en interessant
mosaikk med rike bjørkeskoger, rikmyrfi'agmenter, overrislede berg og fuktig kalkfuruskog.

Den fuktige kalkfuruskogen utgjør en suppleringslokalitet til de større og mer
sammenhengende kalkfuruskogene. T ilsvarende fitktig utforming er lite representert  i
Salten, og lokaliteten som helhet er verneverdig. Følgelig må avgrensingen av LNF-B6
justeres, slik at inngrep i kalkfuruskogen unngås, jfr. figur 1. Det vises i denne sammenheng

til  §  4 iLov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold, hvor det
påpekes at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde
og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemersjåmksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det anses rimelig.

    :2

F igur I. Etter Fylkesmannens vur eiirlg bør inngrep i  kallfuruskogen unngås. Det fi'emmes

derfor innsigelse til området skravert rødt.

B6 B70 38- Leivsethø da



Området som er planlagt utlagt som byggeområde for boliger er lokalisert ca. sju kilometer
utenfor F auske sentrum. Det fi'amgår av K U at fortetting her vil generere mer støy internt i
boligområdet enn hva som er situasjonen  i  dag. Utredningen sier ingenting om øktforurensing

som følge av fortetting i  et område som baserer seg på en bilbasert transportløsning til og fia
sentrum. Utredningen har heller  ikke  gått inn på forhold knyttet til kollektivtilbudet  i
ang'eldende område.

Det fi'amgår av nasjonale arealpolitiske føringer at arealpolitikken både nasjonalt og lokalt
skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser. En bedre samordnet areal- og
transportpolitikk er en forutsetning for å få til en mer miljøvennlig bytransport og bedre
bymiljø. Det er fia sentralt holdframsatt signaler om å øke andelen som reiser med
kollektivtransport, bruker sykkel eller går på bekostning av bruk av personbil, [å. St.mld. nr.
16 (2008-2009) Nasjonal T ransportplan 2010-2019. For å unngå utvikling av areal- og

transportkrevende utbyggingsmønstre må det legges opp til en mer effektiv arealutnyttelse,
fortetting og gjenbruk av tidligere utbygde arealer. Kommunen må følgelig fokusere sterkere

på arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av personbil  i  og rundt byene, og
tilrettelegge for kollektivtransport, syklister og gående.

Det synes ikke som det er prekært behov for en betydelig liberal utvidelse av byen. Dette med

bakgrunn  i  at folkemengden  i  F auske p.t. tendenserer mot å ha stabilisert seg på 9500, noe
som  i  fi'amskrevet befolkningsutvikling 2010-2030 er prognosert til å vedvare (Statistisk

sentralbyrå). Kommunen bør med bakgrunn  i  dette søke å løse etterspørselen av boliger
innenfor eller  i  umiddelbar nærhet til eksisterende byområde.

F ylkesmannen kan vanskelig se at utbygging av angjeldende område vil ivareta strategien
fi'amsatt  i  den nasjonale transportplanen. Ettersom det er relativt store tilgjengelige areal
nærmere sentrum, bør byutviklingen kunne konsentreres. Dette vil  i  større grad ivareta

hensynet til en kompakt by og reduksjon av transportkostnader og klimautslipp.

H5 Nes  i  Valnes ord
Øktferdsel  i  området er  i  konflikt med landbruksinteressene på landbruksområdene på
neset. Dette vil ikke bare bli konflikt med landbruksinteresser, men også med brukere som  i
dag bruker området til friluflsformdl, fordi konfliktnivået med landbruket øker og
strandsonen privatiseres. Det fremgår av planens konsekvensutredning at flere vil få tilgang

til et unikt område, og arealdisponeringen er  i  henhold til kommunens vurdering ansett å  gi
små positive konsekvenser for friluftslivet. F ylkesmannen deler ikke kommunens vurdering.

Området er antagelig dyrkbart slik områdene rundt er. Grunnen til at dette området ikke er

dyrket opp er at det tidligere ble brukt av F orsvaret. Nå kan området dyrkes opp. Landbruket

i F auske står ikke så veldig sterkt  i  dag. Landbruket er for en stor del preget av
fiagmentering. Valnesfiordfi'emstdr imidlertid som et lg'erneområde for landbruk  i
kommunen der dyrkamark og beiteland på Nes står sentralt  i  driften av flere gårdsbruk Det
er liten tilgang på alternative beiteområder. Heller enn å satse på en hytteutbygging som vil
skape konflikter, bør kommunen satse på tiltak som styrker enkeltbruk og landbruksmiljøet  i

Valnesfiord generelt. Grunneiere som driver landbruk  i  området har vært  i  kontakt med
F ylkesmannen angående denne saken.

I henhold til Jordlova a 1995 § 9 første ledd er det ikke adgang til å bygge ned dyrkbar

mark Det står at: "Dyrkajord må iklg'e brukast til føremål som ikkje tek sikte på

jordbruksproduksjon. Dyrkbarjord må ikkje disponerast slik at ho iklg'e vert egna til



jordbruksproduksjon i fiamtida ". Når kommunen skal vurdere alternativ bruk av områder
som er egnet til landbruksformål, bør kommunen legge til grunn regjeringens skjerpede
holdning tiljordvern. Brevet Vern om Jorda o kulturlandska et -kommunens ansvar
innen or nas'onale mål ble sendt ut som et felles brev fra Landbruks— og matdepartementet
og Miljøverndepartementet den 21.02.2006 til alle kommunene, fizlkeskommunene,
]fjilkeslandbruksstyrene og fizlkesmennene. Der står det at kommunene, gjennom
kommuneplanarbeidet, har ansvaret for blant annet å sikre at våre etterkommere også skal
kunne dyrke egen mat på egenjord. I Riksrevis 'onens undersøkelse av bærekra ti

areal lanle in 0 arealdis onerin iNor e Rapport 3:11 (2006-2007), kommer det fiam
at utviklingen når det gjelder nedbygging er urovekkende. Det er et mål å "bevare et
levende landbruk og et levendejordbrukslandskap i  hele landet" ifølge St. meld. Nr. 26
(2006-2007) Rikets mil "ø olitikk o rikets mil 'øtilstand kapittel 5.3.2. Et mål for jordvern er
å halvere omdisponeringen av dyrka mark innen 2010,  i  henhold til den samme meldingen.

B5 Valnes ord ved skolen
Byggeområder er fulldyrka jord. Det er ikke adgang til å bygge ned slike arealer i henhold
til jordvernhensyn som beskrevet over. Rett nord for dette området ligger et gårdsbruk der
det er melkeproduksjon i dag. Det er generelt lite heldig å legge nye boliger tett inntil
innmark der det i perioder går beitedyr eller gjødsles o.s.v.

B3 5 Vestmyra

Deler av dette byggeområdet er lagt på fulldyrka jord og eksisterende gårdsbebyggelse. Det
er ikke adgang til å bygge ned slike arealer i henhold til jordvernhensyn som beskrevet
over. Grensene for utbyggingsområdet børjusteres slik at dyrkamark ikke inngår og slik at
framtidig bebyggelse ikke blir til utilbørlig hinder for landbruksdrift.

B40 Husmorskolen o lille ende kamark
Fylkesmannen stiller seg i utgangspunktet ikke positiv til at bygningsmassen til den tidligere
husmorskolen blir kategorisert som byggeområde og ikke LNF—område. Husmorskolen var fi'a
gammelt av knyttet til gårdsdrift. Endringen vil føre til at LNFområdene blir liggende uten
noen våningshus og uten driftsbygninger. Det strider med landbrukshensyn og etablert praksis i
delingssaker. F ylkesmannen ser imidlertid at det kan fins vektige argumenter for at
skolebygningene viderebrukes utenfor landbruket. Fylkesmannen ber om at det blir vurdert å la
våningshus og drifisbygninger sørvestfor den tidligere skolebygningenfølge med LNF—område
sammen med det øvrige LNF—området. Et alternativ er at F ylkeskommunen selger arealene i
LNF-området til et bruk som er i drift.

Fylkesmannen vil fiemme innsigelse til at en teig med dyrkamark sør for den tidligere skolen
legges ut for utbygging. Det er ikke adgang til å bygge ned slike arealer i henhold til

jordvernhensyn som beskrevet over. Området er imidlertid lagt ut som byggeområde også i
gjeldende kommuneplan for F auske kommune. Fylkesmannen er av den oppfatning at området
bør tilbakeføres til landbruksformålfordi området er egnet til landbruksdrift. En gårdbruker i
området har meldt sin interesse for å innlemme arealene isin drift. Området er ikke utbygd I
denne forbindelse vil  F ylkesmannen vise til at en lignende sak: Fylkesmannen i Telemark
fi'emmet innsigelse til et boligområde på Ajer som også var byggeområde i gjeldene plan. Også
her var den gjeldende planen yngre enn 10 år.  F ylkesmannen i T elemark hevdet at
kategorisering som byggeområde burde revurderes på bakgrunn av at jordvernet er blitt
innslg'erpet i tiden som er gått siden gjeldende plan ble vedtatt. Miljøverndepartementet
avgjorde saken 30.03.2009. Aliljøverndepartementet støttet  F ylkesmannens innsigelse til
fortsatt byggeområde på disse arealene, begrunnet i innskjerpetjordvern.  ”



Innsigelse  er  stadfestet  av Nordland  Fylkeslandbruksstyre i  møte den  18.12.09.

Innsigelse fra  Fiskeridirektoratet region Nordland  er som følger:

”  Kommunens arealplan skal tilrettelegge for næringsaktivitet  i  kystsonen, samtidig som den
skal konfliktavklare arealbruken  mellom  de forskjellige brukerinteressene. Fauske kommune
har en forholdsvis liten kystsone. Det foregår likevel en betydelig næringsaktivitet innenfor
havbruk i kommunens kystsone i form av oppdrett av laks og torsk I  F auske kommune er det
registrert I  6  yrkesfiskere og 6 fiskefartøy. F iskeridirektoratet region Nordland mener det er
viktig at kommunen i sittplanarbeid avklarer arealdisponeringen i kystsonen både med tanke
på eksisterende virksomhet og på mulighetene for utvikling og vekst  i  planperioden.

!.  F  iskeri

F  iskeridirektoratet foretok  i  2004 registrering av fiskeinteressene  i  kommunens kystsone. Av

disse registreringeneframgår det jiskeområder for torsk,sei og hyse i Klungsetvika  ,  i
Valnesfjord og i  F auskevika. Disse registreringenejramgår også av kommunens temakart til

arealplanen. I tillegg er det registrert ett reketrålfelt i fjorden mellom Slg'erstad og
Valnesfjord. Dette feltet strekker seg innoverfjorden til tvers av Breivik/Holstad. På
kommunens temakart er det i tillegg registrert fiskefelt for kveite i helefiorden (midtfiords ).

Viktige områder for fiskeri ( fiskeområder, gyteområder, låssettingsplasser )bør som
hovedregel avsettes som enbruksfiskeområder i plankartet, dette for å understreke områdenes
betydning for fiskeriene. I forslaget til arealplan er disse områdene kategorisert som
flerbruksområder der også fiskeri er med ( FFFN ).

2. Havbruk

I  F auske kommune er det pr i dag tre lokaliteter for oppdrett av fisk i sjø:

Skysselvik og Leivsethamrane benyttes i dag til oppdrett av laks. Anleggene ligger i A-
områder men fortøyningene strekker seg ut i FFFN—område og krysser sannsynligvis skipslei i
F auskevika. FFFNA-området utenfor A-området må utvides til å omfatte hele
fortøyningsarealet. Der akvakultur eventuelt kommer i konflikt med skipsleia, kan en løse
dette slik en del andre kommuner har gjort ved å planlegge vertikalt og angi området som
(A25meter). Dette innebærer at vannsøyla dypere enn 25 meter kan disponeres til
akvakultur, mens det over 25 meter ikke skal være utstyr fra akvakulturanlegg. Vi anbefaler
kommunen å ta kontakt med oppdretter for å avklare størrelsen på fortøyningsområdene.

Hundholmen er i dag benyttet til oppdrett av torsk. Anlegget ligger i A-område.
F  ortøyningene strekker seg ut i FFFN—område. A-området må utvides til å omfatte
fortøyningsarealet, eventuelt at det avsettes et flerbruksområde F  F  FNA utenfor A-området

for å oppfange fortøyningsarealet. Dette området må ikke gjøres så stort at det kommer i
konflikt med reketrålfeltet.

I kommunensforslag til arealplan er det avsatt en del nye A-områder med tanke på

framtidig oppdrettsvirksomhet. Disse områdene må i plansammenheng konfliktavklares i
forhold til andre bruke-/verneinteresser. Fiskeridirektoratet skal som statlig sektororgan se til



at rammebetingelsene for en  bærekraftig og lønnsomfiskeri- og havbruksnæring blir  ivaretatt
i planarbeidet.  Utfia  registrerte opplysninger om  jiskeriaktivitet, kan vi ikke  se at noen av
disse områdene kommer  i konflikt  med  fiskerinæringens  interesser i området. Sett fra
havbruksnæringens behov for  fleksibilitet  og forutsigbarhet bør de nye områdene gøres så
store at virksomhet  kan  etableres uten å måtte søke om dispensasjon fi'a planen for

plassering av anlegg og fortøyninger.

3. Restarealer

Kommunens sjøarealer som  ikke  er avsatt til  akvakultur  eller jIerbruksområder der også
akvakultur  er med, er avsatt  til  FFFN—områder  i  planforslaget. Vi  kan ikke  se at det er  gitt
begrunnelse for å  utelukke akvakultur  fra disse områdene. I utgangspunktet mener vi derfor at
disse områdene bør være uplanlagte eller avsatt  til  flerbruk der også  akvakultur  er med.

4. Innsigelse til planen

F  iskeridirektoratet  region Nordland  gir  med dette innsigelse til Fauske kommunes
arealplan sjø med følgende begrunnelse :

Områder avsatt til  akvakultur i  arealplanens sjødel, både områder der det  i  dag er
havbruksvirksomhet og nye områder, må være  tilstrekkelig store  til  også å  inkludere
anleggenesfortøyningssystemer. Alternativt må fortøyningsarealet være flerbruksområde
der også  akvakultur  (A) er med. Områdene  kan, der det synes hensiktsmessig, planlegges
vertikalt  i  vannsøyla  slik  at en får inkludertfortøyningene under overflaten.
Vi anbefaler kommunen å ta  kontakt  med oppdretterne  i  kommunen for å få  kartlagt

fortøyningssystemene til eksisterende anlegg.  ”

Kommunen kan ikke gjøre endelig planvedtak dersom det foreligger innsigelse  til  planen.
Kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse og bør  i  alle tilfelle drøhe saken med
vedkommende organ som har  reist  innsigelse.

Med  bakgrunn i  innsigelsene er det derfor avholdt møter mellom innsigelsesmyndigheten og
administrasjonen  i  kommunen der også leder av planutvalget er  orientert.

For å imøtekomme noe av det som fremsettes  i  innsigelsene anbefaler rådmannen at
foreliggende planforslag endres.  Endringene  anses som vesentlige. Derfor må forslag til
rullering av kommuneplanens arealdel legges ut til  nytt  offentlig ettersyn.

Med bakgrunn  i  innsigelsene og øvrige  uttalelser ved  offentlig ettersyn er følgende

endringer foreslått i revidert  plan:

INNSIGELSE  FRA  F YLKESMANNEN  ER  VURDERT  PÅ  FØLGENDE MÅTE:

LNF-BC4
I  området er det noen bolighus  (tidligere  småbruk). Arealet berører  ikke Fauskeeidet
Naturreservat som omfatter selve Vallvatnet  i dette  området.
Rådmannen vurderer Vassryggveien (kommunal veg) som en  naturli  g  ”barriere” mot
naturreservatet. Det er  ikke ønskelig med ny bebyggelse mellom Vassryggveien og
Vallvatnet.



I bestemmelsene legges det opp til en svært begrenset  utbygging i  planperioden (2 bolighus
og 2 fn'tidsboliger). I tillegg er det satt krav om reguleringsplan for dette området.

I Vallvatnet rett nedenfor området LNF-BC4 er det etablert ”offentlig” badeplass. Det er
opparbeidet parkeringsplass og lagt ut flytebrygge med båtutleie. Anlegget er opparbeidet
med tanke på tilgjengelighet for alle (tilrettelagt for rullestolbrukere med bl.a. tilrettelagt fiske
for  fimksj onshemmede). Kommunen har mottatt offentlig tilskudd til denne etableringen.
I  høringsrunden er det kommet  innpill  på at området må markeres i plankartet som offentlig
badeplass.

Sett  i  forhold til dagens  aktivitet i  området har rådmannen problemer med å se at foreslått
arealdisponering i LNF-BC4 vil forårsake ytterligere press mot de sårbare naturverdier av

vesentlig betydning.
Rådmannen anbefaler å opprettholde LNF-BC4  i  ny høring.

LNF-B6
Rådmannen anbefaler å ta innsigelse til følge ved at avgrensingen av LNF-B6 justeres, slik at
inngrep i  kalkfuruskogen unngås, jfr. figur  1. Justert  i  revidert plan til offentlig ettersyn.

B6 B7 o B8  — Leivsethø da

Rådmannen anbefaler  å  ta innsigelse til følge ved at områdene B6, B7 og B8 stort sett utgår.
B6 utgår  i  sin helhet. B7 (ca. 1,5 daa) innlemmes i eksisterende byggeområde B10. Av B8
opprettholdes et område (ca. 40m bredde) for fremtidig bebyggelse sørøst for eksisterende
adkomstveg (Krykkj a). Området har benevnelsen B6  i  revidert plan til offentlig ettersyn.

H5 Nes i Valnesford
I tillegg til innsigelse fra Fylkesmannen fremkommer det protester fra Nedre Valnest] ord
grunneierlag, Salten friluftsråd, F auske senterparti, Fauske- og Sørfold Bondelag, Fauske- og
Sørfold Bonde— og Småbrukarlag, Gårdbrukere og beboere på Nes (7 stk.) og Bjørg og Frants
Kristiansen.

Rådmannen stiller derfor spørsmål om H5 fortsatt  skal  ligge inne i planforslaget ved ny
høring.

Det er ikke fremkommet nye opplysninger av  betydning for saken som  ikke  er vurdert av
fylkesmannen.

Rådmannen anbefaler at H5 tas ut av planforslaget.

B5
Landbruksmyndigheten i  kommunen  har vurdert området som arronderingsmessig lite egnet
som landbruksareal. Nabobruk  i drift  har  ikke  vist interesse for dette arealet. Arealet på ca. 4,4
da er fradelt til boligformål. Området ligger mellom dagens rv.80 og eksisterende

boligbebyggelse og er avskåret av felles adkomstveg på nordsiden og skolevegen på sørsiden.

I mai 2009 ble varsel om regulering annonsert av  grunneier  på arealet B5. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for boliger, adkomstveg og parkering.

B5 ligger  innenfor  det området som anses som tettstedet Strømsnes. Det ligger på samme
siden av rv.80 og like  inntil  Valnesfjord skole. Det er etablert g/s-veg langs rv.80 både mot
Strømsnes sentrum og andre vegen mot  kirken  og barnehagen.
I 2011 etter at rv.80 er omlagt  blir  det fylkesveg langs dette området.



Rådmannen anbefaler å opprettholde B5 i ny høring.

B35 Vestmjga
Området ligger på noe fulldyrka jord, og med bakgrunn i innsigelse anbefaler rådmannen at

B35 justeres slik at dyrkamark som inngår i dette arealet reduseres.
Det inngår  ikke  gårdsbebyggelse relatert til landbruksdrift i  B35.
J ustert  i  revidert plan til offentlig ettersyn.

B40 Husmorskolen  o  tilli  ende  d  kamark
Rådmannen anbefaler her å ta innsigelse til følge. Bare området for selve skolebygningen
opprettholdes som byggeområde  — boliger. For øvn'g justert i revidert plan til offentlig
ettersyn.

INNSIGELSE FRA FISKERIDIREKTORATET ER VURDERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

A1  — Hundholmen
Området A1 og F FFNA-l er ytterligere redusert. For å muliggjøre fortøyning av anlegget er
det tatt høyde for eksisterende fortøyninger og hele fortøyningsarealet har fått benevnelsen A-
25. Det betyr at planleggingen er gjort  i  2 nivå og det innebærer at vannsøyla dypere enn 25
meter kan disponeres til akvakultur (fortøyninger). I vannsøyla over 25 meter skal det ikke
være utstyr for akvakulturanlegg, dvs. F F FN-område. Det er tatt hensyn til reketrålfelt i dette

området. J ustert i revidert plan til offentlig ettersyn.

I bestemmelser/retningslinjer til planen innlemmes nytt pkt., under pkt. 5 —Områder i sjø, med
følgende ordlyd:  Arealbruken  iA-25  — områdene: A-25 viser  arealer  som  skal  nyttes til
fortøyninger. Utfi'a  andre  brukerinteresser er områdene delt med hensyn til overflate og areal
under  overflaten; fia 25  meter  til  havbunnen. Dvs.  fortøyninger  iA-25  — områdene  skal
minimum  ligge  25 meter  under  overflaten.  Overflaten  er  F  F  FN—område.

A5  — Sk sselvik o Leivsethamran

Hele dette området (A3, A4, A5, A6 og FFFNA-4) er redusert og erstattet med to nye  A  og

F FFNA-områder. Dette er gjort i samråd med Wenberg Fiskeoppdrett AS og er tilpasset
dagens aktivitet i området. I denne sammenheng er det også her tatt inn fortøyningsområder
(A-25) som tar høyde for eksisterende og fremtidige behov. Justert i revidert plan til offentlig

ettersyn.

Videre er A2  — Bjørkvika justert og det er lagt inn et område A-25 som muliggjør fortøyning
av et anlegg her. Dette er i henhold til gitt dispensasj on for fortøyning av anlegg med
bakgrunn i gjeldende kystsoneplan.

Siden kystsoneplanen ble vedtatt i 2001 er det i området A7 ikke registrert interesse for
oppdrettsvirksomhet. Rådmannen erfarer at hovedgrutmen til dette er at arealet er svært

vindutsatt (østavind) og har marginale dybdeforhold. Rådmannen anbefaler derfor at A7 og
FFFNA-S tas ut av planen.

ØVRIGE ENDRINGER I REVIDERT PLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN



Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen oppfordrer kommunen å ta  fremtidig trase for Nord-
Norgebanen inn i kommuneplanens arealdel.

Som nevnt  i  Planbeskrivelsen er  fremtidig jembanetrase videre nordover fra Fauske
stasjonsområde tatt ut i planforslaget. Trasevalget hadde for  liten  kurveradius og var derfor
ikke  gjennomførbart.

Rådmannen anbefaler å ta oppfordringen  til  etteretning og velger å vise  fremtidig trase som en

veiledende opplysning som  ikke  vil være  juridisk  bindende  i  forhold  til  arealbruk.
Traseen legges  i  hovedsak  i nærføring med E6 helt  til  grense mot Sørfold kommune. Sørfold
kommune har signalisert at de ønsker å koordinere sin presentasj on i kommuneplanens
arealdel dersom traseen tas inn  i  Fauske.

En  fremtidig jembanetrase ut fra Fauske stasjonsområde videre nordover er  i  plankartet vist

med  2  alternativ:

. JTl  — trase legges vest for Liosen og Søbbesva industriområde.  I  planforslaget er

arealformålet her  i  hovedsak  LNF-A.
. JT2  — trase legges  i nærføring med dagens bru over E6 og videre nordover langs

Løvgavlveien. Videre sammenfallende med trase mot Sørfold.

I kommunedelplan for Langvatnet 2 (Sulitjelma) er eksisterende skoleområde vist som

Byggeområde  — offentlige  bygninger  (05, 06).

Etter 1. gangs  offentlig ettersyn er det satt fokus på  fremtidig bruk av dette området.

Den 02.09.04, sak 081/04, gjorde plan- og utviklingsutvalget  følgende vedtak: Ved  rullering
av kdp Sulitjelma utvides regulert boligområde B6 til også å omfatte realskolen med
tilhørende tomt.  I  bestemmelsene til planen taes inn at realskolen skal nyttes til  bolig samt
mindre håndverksindustri. Videre tas inn  i  bestemmelsene nødvendig begrensninger som
sikrer uønsket aktivitet  i  og rundt  realskolebygningen.

I  ettertid er forutsetningene for dette arealet  endret  fordi  kommunen  skal bygge ny bame- og
ungdomsskole her. Krav  til  areal  i  denne sammenheng vurderer dermed også
realskoleområdet som  fremtidig skoleområde.
Det skal utarbeides reguleringsplan for dette arealet.

Med denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Byggeområde 05 og 06  i  kommunedelplan for
Langvatnet 2 opprettholdes.  I  tillegg anbefales en liten utvidelse av dette arealet (ca. 3,5 daa),

i  hovedsak ned mot rv.830.
Vedtak  i  plan- og utviklingsutvalget  av 02.09.04, sak 081/04, utgår.

Under  høringen  fremkommer det en sterk anmodning om utvidelse av eksisterende
forretningsområder nord for Fauske (Krokdalsmyraområdet).

Rådmannen vurderer en utvidelse av eksisterende  fremtidig forremings-lindustriområde (F/I)

på nordsiden av E6  i  forlengelse av eksisterende F/IS-område mot Tortenlivegen som mest
naturlig.



F oreslår derfor en utvidelse av eksisterende F/IS-område med ca. 200 daa.  Vist i  revidert plan

til offentlig ettersyn.

KU-VURDERING  AV  INNSPILL  FRA  ADM.  DEL AV  EH 5 I PLANFORSLAGET.

Område: Vedrørende areal (markert med rødt) på nordsiden av E6  i  forlengelse av

eksisterende F/I-område mot Tortenlivegen. Del av gnr. 103 bnr.1, 2, 3, 4, 5, 41,

46, 49, 52, 135 og 1519.
Forslag: Fremtidig forretning/industri-område.
Beskrivelse: Området på ca. 200 daa ligger langs E6 og er et myrområde (Stormyra).

Berører  ikke  dyrka jord og det er  ikke  nevneverdig med  skog på området.

Planstatus:  LNF-område  i  kommunedelplan for Fauske sentrum-del I.
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Tema Verdi

Mil'ø— o naturressurser

Naturverdier, biologisk *

man fold

J ord- o  sko bruksressurser

Reindrifi **

Kulturminner og kulturmiljø

Forurensning og støy *

Andre  mil'økonsekvenser

Samfunn

Helse

F rilufisliv o rekreas'on

Universell utforming

Barn  0  un e

Samfunnssikkerhet (flom,

skred, erosjon m.v.)

,»

=  yi,

,y,

Konsekvens Kommentar

-1

O

-1

Myrområde. Ingen  kjente  forekomster av
verdi.

Ingen konsekvenser.

Det må etableres en passasje for reinflyttelei

giennom etablert granplantefelt nord for
foreslått b eområde.

Ingen  kj ente  funn i området. Vernestatus
uavklart. Avklares i re erin s  lan.

Området ligger opp mot E6. Avklares i
re ulerin s lanen.

Ingen kj ente.

Flatt terreng. Muliggjør universell
utformin  .

In en konsekvenser.

I reguleringsplan settes det krav om

eoteknisk vurderin før b etillatelse kan



1s.
Trafikksikkerhet * -1 I gjeldende kommunedelplan for Fauske

sentrum-del I er det godkjent felles
avkj øring mot E6 fra dette området. For
byggeområdet er det satt krav om

reguleringsplan før  tiltak  kan iverksettes. I

en slik plan kan også mer konkret avkjørsel

mot E6 avklares.
Vurdering:  Området anses som velegnet for utvidelse av forretnings-lkontorområde. Eventuelle
problemstillinger (KU-vurdering) avklares  i  reguleringsplan.
Konklusjon: Området avsettes til forretnin s-lkontorområde.

Risiko- og sårbarhetsvurdering av del av F/I 5

Med bakgrum i KU-vurdering foran gjøres det også en vurdering av risiko- og sårbarhet på
det samme nye byggeområdet.

Vurderingen gjøres på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå for å gi grunnlag for

sikker arealforvaltning i  forhold til planlagte utbyggingsområder. Den skal kunne avdekke
områder som ikke bør avsettes som utbyggingsområder pga. risiko.

Vurderingen baseres på kjent kunnskap, kartlegginger og evnt.  tidligere  ROS-

analyser/rapporter.

Vurdering på risiko- og sårbarhet er gjort gjennom følgende sjekkliste.

NATUR- OG MILJØFORHOLD

F orhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurderin

Jord-lleire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadige J a Området består av myr over leire. Kan ha ustadige grunnforhold.
forhold Krav om eoteknisk vurderin vil komme i re lerin  5  Ian.

Steinras, steinsprang Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, Nei

utbredelse

Flomfare  - Nei Lite sanns li  .  Vil avklares i samråd med NVE  i  re ulerin s  lan.

S rin flo Nei

Flomsonekart, historiske Nei

flomnivå

Sterkt vindutsatt, storm/orkan Nei

etc.

M  e nedbør Nei
Store snømen der Nei
Radon Nei Faren for radonstråling fra grunn vurderes  i  utgangspunktet ut fra

tolkningskart for radioaktiv stråling fra berggrunnen  i  Nordland
fylke, utarbeidet av NGU i samarbeid med Nordland
fylkeskommune (1998).

Her fremgår det at over 90% av kommunens areal vurderes til
vanlig stråling

Det finnes enkle og relativt rimelige grep som kan gjøres for å få
bukt  å radon roblemet. Dette er først  o  fremst kn et til boli er.



Annet... Nei

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse J a/N ei Vurderin
Utbyggingsplaner (boliger, fi'itidsbebyggelse, Nei
næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:

-  drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann
- landbruksareal
-  oppdrettsanlegg m.m.

Vurdere  nødv.  tiltak, båndle  in etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurdering
Brann/eks  los'on ved industrianle Nei

K'emikalieutsli  o.a.  forurensnin Nei

Ol'e—l  assanle Nei

Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioaktiv lagring,
s ren stoff
Høyspentledninger Ja Arealet berøres av høyspentlinjer. Denne problemstillingen

avklares  i  re  ulerin 5  Ian.
Anlegg for deponering og Nei
destruks'on av farli avfall

Strålin  fare fra  div.  installas'oner Nei

Gamle 11 lasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, Nei
endret bruk av amle industritomter

Militære  o  sivile s efelt Nei
Dum eområder i s'ø Nei

INFRASTRUKTUR

F orhold/uønsket hendelse J  a/Nei  Vurderin
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei Byggeområdet ligger i nærføring med  dagens E6.
som kan inntreffe på nærliggende I reguleringsplan til området vil gjeldende  byggeavstander
transportårer utgjøre en risiko for mot veg etableres. En utilsiktet/ukontrollert hendelse på veg
området? vurderes derfor ikke  å  utgjøre noen risiko for de planlagte

- hendelser på veg byggeområdene.
-  hendelser på jernbane
- hendelser på  sjø/vann
-  hendelser i lufien

Ve er med m  e  trans  ort av farli ods Nei

U1 kkesbelastede ve er Nei

St soner ved infrastruktur Nei

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER

Objekter  som kan  være  særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare  i  seg selv  og
derfor bør ha en  rundi  vurderin  .

Forhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurderin
S  kehus/helseinstitus'on Nei

S  kehus/omsor sinstitus'on Nei

Skole/bameha  e Nei



F1  lass Nei

Vikti  vei/‘embane Nei

J embanestas'on/bussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/krafiverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/demnin Nei

Det  konkluderes  det med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller
menneskeskapte, som åpenbart virker inn på arealbruken  i  det planlagte byggeområdet.

Båndlegging (nedslagsfelt for drikkevann) for Øvre Valnestj ord og Fauskeeidet tas ut av
plankartet. Disse vannverkene er fortsatt reservevannkilde men evnt. bruk av disse i en slik

sammenheng vil medføre kokevarsel.

Båndlegging av nedbørsfeltet til Daj avatnet vurderer rådmannen også kan tas ut av plankartet.
Dette med henvisning til kommunestyrevedtak den 11.02.99, sak  6/99.  Pkt. 1  i  dette vedtak

lyder slik:  Klausuleringsbestemmelse i  "nærområdet” i  nedbørsfeltet til Dajavatnet, vedlegg
5, utgår.

I forbindelse med utbygging av  Sulitj elma Fjellandsby er det boret etter grunnvann og det er

funnet grunnvann av god kvalitet  i  Dajaområdet. Rådmannen anbefaler derfor at ovennevnte

båndlegging tas ut av plankartet.

Det er varslet oppstart på to reguleringsplaner som berører hytteområdet H1. Den ene gjelder

fortetting av hytter og nytt alpinanlegg i  Nordvika (Sandvika). Den andre gjelder også

fortetting av hytter, men også nye boligtomter og sj ørelaterte aktiviteter på Kistrand.

Møte er avholdt med Duokta reinbeitedistrikt v/Anfinn Pavall og Reindriftsforvaltningen

vedrørende dette. Reindrifta viser til flyttelei og viktig beiteland  i  dette området og varsler
innsigelse på foreslått utvidelsene av H1.
Med bakgrunn i dette vil  ikke  rådmannen anbefale at disse varslede områdeavgrensningene
legges inn  i  arealdelen. Dersom tiltakshaver vil gå videre med disse reguleringsplanene vil det
sannsynligvis bli satt krav om konsekvensutredning.

Rådmannen anbefaler likevel noen mindre utvidelser av H1 i omsøkte områder. J ustert  i

revidert plan til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen og J embaneverket anbefales følgende rekkefølgebestemmelse lagt inn  i
bestemmelsenes pkt.1.3:  I  hytteområdet HI (Nordvik-Kistrand) tillates ikke ytterligere
utbyggingfør rv. 80 er ferdig utbedret  i  henhold til reguleringsplan for Sandvika  — Sagelva

(vedtatt  2009).

Rådmannen anbefaler å etterkomme dette.

Med bakgrunn  i  innpill fra Statens vegvesen anbefaler rådmannen at det legges inn et nytt

område for Massedeponi (GS8) i Nordvik. Reguleringsplanen for rv.80 Sandvika  — Sagelva
viser et masseoverskudd på ca. 50 000 m3. Det er i denne sammenheng at området ønskes

brukt til massedepom'. Arealet ligger nord for rv.80 og omfatter nederste del av det gamle
skiferbruddet. Området ligger  i  hovedsak på Fauske kommunes eiendom.

F ør område GS8 evnt. tas  i  bruk må det utarbeides reguleringsplan for arealet.



Statskog påpeker at to eksisterende områder for Massedeponi/masseuttak ovenfor Fagerlia i
Sulitjelma bør markeres i plankartet.  Rådmannen  anbefaler at disse tas inn i  plankartet. Det
nederste (GS9) er eksisterende massedeponi/masseuttak (sprengstein) etter kraftutbygging i

området.  Det øverste (GS10) er eksisterende masseuttak for grus.

Alle innspill for øvrig vil følge saken videre og vil bli vurdert ved 2. gangs behandling
(sluttbehandling i kommunestyret).

NY  INNSTILLING:

Med hjemmel i  Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov (3‘ 27-1, pkt.2, legges
deler av forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn.

Vedtak i plan- og utviklingsutvalget den 02.09.04, sak 081/14, utgår.

PLUT—004/10 VEDTAK- 26.01.2010

Ronny Borge  (H) fremmet følgende omforente utsettelsesforslag:
Saken  utsettes.

Det omforente utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken  utsettes.

NYE  OPPLYSNINGER  I  SAKEN:

Med  bakgrunn  i PLUT-vedtak i møte 26.01.10, sak 004/10, velger rådmannen å vise hvordan
innkomne innspill i første høringsrunde er vurdert. Vurderingen har resultert i foreliggende

plankart  til ny høring.

Rådmannen anser at foreliggende vurdering gjør at innspill i første høringsrunde ikke blir  tatt
opp til ny vurdering ved 2. gangs behandling (sluttbehandling i kommunestyret).
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Fylkesmannen  i Nordland

Fiskeridirektoratet Region

Nordland

Nordland fylkeskommune

Statens vegvesen Region

nord

Same  '  et

Reindrifisforvaltningen

Nordland

Norges vassdrags- og

ener idirektorat (NVE)

Kystverket Nordland

J embaneverket

Rom Eiendom AS

Leivset, Valnesfjord,

Fauske sentrum  m.v.

Fauske kommunes

kystsone, Sk'erstad orden

Generelt hele kommunen.

Div. forhold vedr.

trafikksikkerhet  rv. 80 og
E6, Kistrand, Nordvik og

Leivset.

Generelt hele kommunen.

Områder for boliger og
fritidsbebyggelse. Områder

for spredt bolig- og

fn'tidsbeb else.

Generelt hele kommunen.

Områder  i  sjø.

Div. forhold vedr. risiko

for ulykker langs jernbanen

i Nordvik  o  å Kistrand.
Kollektivknutepunkt  i
området jembanestasjonen.

OPPSUMMERING AV AREALINNSPILL VED ]. GANGS HØRING

Vedr. fremtidig bolig—og
fritidsbeb else.

Områder for Akvakultur m.v..

Planfaglig uttalelse. Merknader til

konsekvensutredningen.

Kulturminnevern.

Massedeponi Nordvik. I området

gamle skiferbrudd.

Forhold til samisk kulturminnevem.

Forhold til  Duokta  reinbeitedistrikt

og Balvatn reinbeitedistrikt.

Uttalelse vedr. vassdrag, energianlegg

o  samfmmssikkerhet.

Hvit sektor må holdes fri for

akvakulturanle  i  overflaten.

Forhold  vedr. fremtidig
fiitidsbebyggelse.

Utnytte eksisterende  jembanestasjon
til et kollektivknutepunkt. I tråd med

'eldende areal lanstatus men det må

Innsigelse

Innsigelse

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

X

><><

X
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19

Bergvesenet

Bodø  kommune

Forsvarsb

Nordland fylkes fiskarlag

SKS Produksjon AS

Aksjonsgruppa for Nord-

Norgebanen v/Svein Arnt

Uhre

Statskog SF

Joakim Jamæs

A/S Salten  Kartdata  å

Vurderinger på
råstoffutvinning og
massedeponi/fylling i

kommunen.

Generelt  hele  kommunen.

Generelt hele kommunen.

Områder i sjø.

Installasjoner/inngrep
knyttet til krafiverkene i

Suli 'elmaområdet.

Videreføring av

jembanetrase fra  Fauske  til

Narvik.

119/  Sulitjelma

1 19/ Beliggende ved
318 Stortoppen/Otervatni

Sulitjelma.

78/2, Kisu'andområdet

utarbeides reguleringsplan for
”Fauske  s  sstas'on”.

Presiseringer vedr. GS—områder i
plankartet.

In en merknader.

In en merknader.

Foreslår at A1 og A2 tas ut av

plankartet.

Rådmannens vurdering:

Utgangspunkt er videreføring av
gjeldende kystsoneplanmed

justeringer som vist i  plankart  til ny
hørin .
Regulerte  vann  er vist i  plankart  til ny

høring.

Mulig fremtidig trase er vist (2  alt.) i
plankart  som retningslinje.  '

Nye GS-områder er lagt inn i
plankart.  Parkeringsområder ved
Kjeldvanskrysset og Skihytta er

'ustert i lankartet.
Turistanlegg (T 3) i  gjeldende  plan  er

tatt  ut  i  foreliggende rulleringsforslag.

Momenter vedr. kjøretillatelse er ikke

tema i arealplanprosessen. Øvrige

påpekninger lar seg vanskelig løse i

denne rullerin en.

Etter møte med

Merknad

Uttalelse

Uttalelse

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

X

X

X

X

><><><
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Asle  Evjen

Einar  Elvenes

Ole Henry Alvestad

1 05/
1

43/2

og 4

Lund

Øynes

Lund, Øynes

Fauske sentrum og et nytt

boligområde vil ha behov for vei,

vaIm  og avløp.
Etter en samlet vurdering anbefaler
rådmannen at saken tas opp ved neste
rullering av arealdelen og da sett i
sammenheng med revisjon av

kommuneplanens samfunnsdel  (ny

plan— og bygningslov  01.07.09).  Etter
den nye loven (kommunal

planstrategi) skal retningslinjer for
langsiktig arealbruk  inngå  som del av
strategien og danne basis for det mer
konkrete arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Den
langsiktige arealstrategien skal vise

sammenhengen mellom  framtidig
samfimnsutviklin  o arealbruk.
Ønsker vurdering av boligområde på

ca. 25 daa.

Samme vurdering fra rådmannen som

i  dok.nr.22.

Ønsker vurdering av boligområde på
Øynes.

Samme vurdering fra rådmannen som
i  dok.nr.22.

Arealvurderinger  i  sjø fremkommer  i
saken for øvrig.

Ønsker vurdering av område for
bolig—lfi'itidsbebyggelse.

Samme  vurdering fra rådmannen som
i  dok.nr.22.

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

X
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30

Magne Andre  Knurvik

Ben Inge Alvestad

Karl  Christian  Alvestad

Ann-Karin Alvestad

Felleslista v/Bj ame

Eidissen

Lund, Øynes

Lund, Øynes

Lund, Øynes

Lund, Øynes

Generelt hele kommunen.

Arealvurderinger i sjø fi'emkommer i
saken for øvri  .

Ønsker vurdering av område for

bolig—lfi'itidsbebyggelse.

Samme  vurdering fi'a rådmannen som
i dok.nr.22.

Arealvurderinger i sjø fremkommer i

saken  for øvri .
Ønsker vurdering av område for
bolig-Ifi'itidsbebyggelse.
Samme  vurdering fra rådmannen som
i  dok.nr.22.

Ønsker vurdering av område for
bolig-lfritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i  dok.nr.22.

Arealvurderinger  i  sjø fremkommer i

saken for øvri  .
Ønsker vurdering av område for
bolig—lii'itidsbebyggelse.
Samme vurdering fia rådmannen som

i dok.nr.22.

Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvri  .

I områder for spredt bebyggelse er

det kl'fl om at  antall enheter  skal
fastsettes.

Påpekte arealvurderinger i sjø og på

land  fremkommer  i  saken for øvrig.
Plankart  og bestemmelser vil bli

aj ourført etter at  planen  er  vedtatt.
Målet er at  kommun  lanens  areal

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad X

X

X

X

X
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F auske Næringsforum

Grunneierne på  gårdene
Nes, Vollan, Hestekker,

Jodal og Hundholmen

v/Finn  R. Jensen

White  Ocean Salten  AS

v/Nils Rune  Dahl

Området Fauske sentrum.

Oppdrettsanlegg utenfor

Hestekker/Hundholmen

Oppdrettsanlegg for torsk

utenfor Hundholmen.

skal ha en layout som fungerer  både
som verktøy i  kommunens
saksbehandling og være

tilgengelig/retningsgivende for
kommunens  innbyggere og øvrige
interesser.

Foreliggende planforslag har  i  seg det Uttalelse
meste som fremkommer i  denne
uttalelsen.  Mer konkret må  dette  løses
i  fremtidi e re  erin s laner.

Krever at  hele oppdrettsanlegget Merknad

utenfor Hundholmen fjernes,
inkludert fortøyninger og

fortøyningsfester.
Rådmannen viser til at

arealvurderinger  i sjø fremkommer i
saken for øvri  .

Krever at avgrensningen av Al i Merknad

rulleringsforslaget  skal  tilbakeføres til

opprinnelig A8 i  gjeldende
kystsoneplan.  Bakgrunnen  er

mulighet for  å  søke om ny konsesjon

for torskeoppdrett  i  dette området.
Med  bakgrunn  i merknader som

fremkommer i høringsrunden og
”støyen” rundt  manglende
vurdering/undersøkelse av

Skjerstadijorden  anbefaler
rådmannen å videreføre Al slik det
fremkommer i planforslaget.
Videre viser rådmannen til

arealvurden'n er  i  s'ø som

X

X

X
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38

Pedersen Janssons
arkitekter  AS v/Kyrre

Pedersen

Fauske  Modellflyklubb
v/Stig Bringslimark

Kristin  og Lars Bjånes

Fauske Båtforening
v/Svein Arnt Uhre

SA Anle v/Sten A.

83/ Leivset, ”Krytja”
55

Stormyra på nordsiden av
E6 mot Tortenliveien.

104/  Eiendom til

10 ”I-Iusmorskola” på

Erikstad. Eies av Nordland

fylkeskommune.

Småbåthavna ved

”Ankerske”.

78/3  Nordvik

fremkommer i saken for  øvri  .
F remtidig boligområde langs vegen
”Krytja”.

Etterkommet i planforsl et.

Trenger nytt  område til
modellflybane.
Rådmannen viser her til saksfremlegg

for øvrig der  dette  området er  tiltenkt
som utvidelse av  F/IS  (fremtidig

forretnin —/industriområde  .

Ønsker å overta eiendommen som

tilleggsjord til sin eiendom som er  i
landbruksdrifi.  Må endres fra
boligformål til  LNF-A.
Innsigelse fra Fylkesmannen i

Nordland setter bl.a.  fokus  på  denne
problemstillingen. Rådmannen viser

derfor til saksfremlegg for øvrig der

innsi elsene er  vurdert.

Areal som er markert i  gjeldende
arealplan  gir  ikke  tilstrekkelig plass

til bølgedemper som er  lagt  ut og
mulig fremtidig bølgedemper.

Rådmannen vurderer at  utlegging av
bølgedemper uansett vil være en

søknadsprosess koblet opp mot
eksisterende småbåthavn.  Slik
planforslaget foreligger legger det
ingen hindringer  for  etablering av
fremtidig bølgedemper mot  vind  fra

sørøst.

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

Etters ør muli et for  uttak  av skifer  Merknad X

X

X
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Antonsen

Fauske Senterparti

Lakså  Grunneier]

Frantz og Bjørg

Kristiansen

Generelt hele  kommunen.

Lakså

51/2 Alvenes

77/

i  området  der  eksisterende gamle
skiferbrudd  ligger.
Området  er foreslått utlagt til
masseuttakl-deponi, jf.  merknad  fra

Statens  vegvesen  Region nord
dok.nr.4).

Fokus på  konflikt  tilstedeværende
jordbruk  og ny bolig-l

fritidsbebyggelse. Ivareta  muligheten
for eventuell  Nord—Norgebane.
Mye av  dette  ivaretatt i foreliggende

lanforsla  .

In en  merknader.

Påpeker  konflikt  mellom

fritidsbebyggelse (HS) og aktivt
jordbruk  på  Nes.
H5 er  tatt  ut i  planforslaget.
Rådmannen  registrerer feil  i
planbeskrivelsen vedr. område N1 i

Nordvika.  Området  er felles
naustområde for  grunneierne  her

(umatrikulert).
Det er  kjent  at ca.  halve
oppdrettsanlegget  i  Hundholmen
ligger  iIme  i området FFFNA-l  .
Retningslinjer i  gjeldende
kystsoneplan legger  føringer  for
arealbruk her.  Men ettersom  dette
ikke  er juridisk  bindende
bestemmelser er  eksisterende  mærer

lovlig plassert.

Merknad  X

Uttalelse X

Merknad X
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Nystad  Utmarkslag
v/Gunnar  Rabben

Per Ame  Mikkelsen

Salten Friluftsråd v/Trond

Loge

Kai-Frode  Solbakk 77

F  auske og Sørfold

Bondelag og Fauske og

Sørfold Bonde- o

Lilletokdal  (Øvre

Valnesijord

Vassandelsl  .

Øynes, Bjørkvika.

Generelt hele kommunen.

Nordvik

Generelt hele kommunen,

men spesielt Alvenes

(Nes).

Ber om at båndlegging av området

som drikkevannskilde oppheves.
Etterkommet i lanforsla til hørin .
Påpeker div.  interessekonflikter vedr.
oppdrettsområde i Bjørkvika og
anmoder om at A2 blir  tatt  ut av

planen.

Rådmannen viser til saksii'emlegg

/vurderinger for øvrig der A2 foreslås
o  rettholdt.

Fokuserer på kartlegging og

verdisetting av friluiisområder.
Etterlyser felles forvaltningsplan for
Skj erstadij orden der friluftsinteresser
også inngår. H5 bør tas ut av planen.

Rådmannen ser verdien av å komme  1
gang med kartlegging som sikrer

arealer til friluftsformål og sti-
lløypeplan. Målet må være å få dette

med ved neste rullering (pkt. i
kommunal  planstrategi). Rådmannen
viser til saksfremlegg for øvrig der
HS  o  Sk'erstad orden er  vurdert.
Felles naustområde for hovedbrukene
i Nordvik.

Det er  satt  krav om reguleringsplan
før videre utbygging i Nl  .  I dette
tilfellet kan det vurderes å gi disp. fra

lankravet.

Påpeker sentrale myndigheters

signaler om sterkere jordvern i
framtida. Byggefelt H5  å  Nes bør tas

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

X

X

X
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49

50

Småbrukarlag

Odd Vestgård

Ole Martin Pettersen og
Kirsti Ellingsen

Oddny Ness

Gunnar Rabben

109/ Nordenden av Vallvatnet

åog (Rørvik)

83/1 Leivset

og
13

76/1 Låterholmen ved

Kosmovannet i

Valnesij ord.

61/5 Nystad

ut av planen.
Rådmannen viser til saksfremlegg for
øvrig der H5 og andre byggeområder
er vurdert.

Ønsker ikke at det settes noe øvre tak

på antall enheter  i  område LNF-BC4.

Rådmannen viser til saksfremlegg for
øvrig der rådmannen har vurdert
Fylkesmannen i Nordland sin

innsigelse på området for spredt
bolig—lfi'itidsbebyggelse (LNF-BC4)
ved Vallvatnet.  Foreslås  opprettholdt

i planforslaget.

I  områder for spredt bebyggelse er
det M om at antall enheter  skal

fastsettes.

Ønsker  å  utvikle et hytteområde for  5

til  8  hytter langs fremtidig skogsvei.

Rådmannen anbefaler ikke  å  legge

inn område for fritidsbebyggelse som
omsøkt i denne rulleringen.  I

vurderingen ligger at området utenfor
i sjø er avsatt til akvakultur. Samtidig
ligger området bare  2-300m  fi'a

Skysselvika  industriområde. Det kan
fon  o  stå konflikter i så henseende.
Ønsker at området  åpnes  for
flitidsbebyggelse evnt.
boligbebyggelse. Rådmannen
anbefaler ikke  å  etterkomme

anmodnin en i denne rullerin en.

Ønsker utskilling av hyttetomter  å

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

X

X

X

X
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53

Gårdbrukere og beboere på

Nes

Neli Segrem

Odd Tore Solbakk

0g
45

83/
67

54/2
og 5

Neshalvøya

Leivset

Valnesfjord, Straumsnes  —
Stemland

Nystad.
Rådmannen viser til tidligere

vurdering og ser ikke vesentlige nye
opplysninger som endrer denne.
Utskilling av  1 hyttetomt  kan
vurderes som dis nsas'onssak.

H5 tas ut av  planen. Opprettholdes
som LNF-A område.

Rådmannen viser til saksfremlegg der
H5'tas ut av lanforsla et.

Ønsker å bygge hytte på tomt fradelt

til hyttetomt i  1970.
Ligger i  LNF-A  område og må evnt.
behandles som dis nsas'onssak.
Foreslår fremtidig boligområde på

Haug sør for rv.80, ca. 45  daa.
Bl.a.  med  bakgrunn i  økt fokus på

jordvern, jf. innsigelse fra
Fylkesmannen i Nordland, anbefaler

rådmannen at disse områdene

vurderes ved neste rullering av

arealdelen. Gjeldende
reguleringsplaner for Strømsnes og
Furnes har  lagt  til rette for flere titalls

nye boligtomter (privat  grunn).
Strømsnesområdet har altså allerede
en god ”buffer” for nye innbyggere.
Etter ny plan— og bygningslov

(kommunal planstrategi) skal
retningslinjer for langsiktig arealbruk

inngå som del av strategien og danne
basis for det mer konkrete arbeidet

Merknad X

Merknad

Merknad

X

X
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NY  INNSTILLING:

Med hjemmel  i  Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov § 27-1, pkt.2, legges
deler av  forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn.

Vedtak i  plan- og utviklingsutvalget den 02.09.04, sak 081/04, utgår.

PLUT—014/10  VEDTAK— 02.03.2010

Jan  Harald Paulsen (AP) foreslo:
Søknaden fra grunneierne på  Lund  fra 1. høringsnmde, sakspkt. 22  — 29, tas inn  i
arealplanen som et område for mulig bolig- og fritidsbebyggelse.

Jan  Harald Paulsen (AP) foreslo:
Søknaden fra Ole Martin Pettersen/Kirsti Ellingsen om et mulig hytteområde på
Leivset, sakspkt. 48, tas inn i arealplanen.

Ingelin  Noresjø (KRF) foreslo:
Arealinnspill nr. 33 fra White Ocean AS tas inn i planen, slik at A1 i

rulleringsforslaget tilbakeføres til opprinnelig A8 i gjeldende kystsoneplan.

Svein Roger Bådsvik (V) stilte spørsmål med egen habilitet (Ellingsen/Pettersen

arbeidsgiver). Bådsvik ble enstemmig erklært habil.

Per Kristen  Løkås  (H) foreslo:
Innspill/forslag fra Odd Tore Solbakk, innspill nr. 53 tas inn i arealplanen med sikte på
framtidig boligbebyggelse.

H’s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
AP/SV’s  forslag (Leivset) ble vedtatt med  7  mot 2 stemmer.

AP/SV’s  forslag (Lund) ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
KRF’s forslag ble vedtatt med 5 mot  4  stemmer.

Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov  §  27-1, pkt.2, legges
deler av forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn
med følgende endringer:

l. Innspill/forslag fra Odd Tore Solbakk, innspill nr. 53 tas inn i arealplanen med sikte
på framtidig boligbebyggelse.



2. Søknaden fra Ole  Martin  Pettersen/Kirsti Ellingsen om et mulig hytteområde på
Leivset, sakspkt.  48, tas inn i  arealplanen.

3. Søknaden fra grunneierne på Lund fra  1.  høringsrunde, sakspkt.  22  — 29, tas inn i
arealplanen  som et område for mulig bolig- og fritidsbebyggelse.

4. Arealinnspill  nr.  33 fra  White Ocean  AS tas inn  i planen, slik  at A1  i
rulleringsforslaget  tilbakeføres til opprinnelig A8 i gjeldende  kystsoneplan.

Vedtak  i plan- og utviklingsutvalget den  02.09.04, sak  081/04, utgår.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Det vises til ovenstående PLUT-vedtak  i  møte  02.03.10, sak  014/ 10.  Før  forslag til rullering
av kommuneplanens arealdel legges ut til  nytt  offentlig ettersyn har rådmannen  valgt å
forelegge  forslag til nye boligområder for Fylkesmannen i  Nordland. Dette  gjelder  pkt.1  og 3  i
ovenstående vedtak.

I e-post  av  09.04.10 varsler  Fylkesmannen i Nordland innsigelse dersom kommunen fremmer
en kommuneplan med boligområder på Lund og på  Haukland.

Kommunen kan ikke se  bort  fra en innsigelse og kan ikke gjøre endelig planvedtak dersom
det foreligger innsigelse til  planen.

Kommunen kan  gå  inn i videre drøfting med Fylkesmannen men rådmannen kan ikke se at det
i denne rulleringen fremkommer momenter/argumenter  som  sannsynliggi ør at Fylkesmannen
vil trekke innsigelse  når  det gielder Haukland og Lund.

Bl.a.  med bakgrunn i økt fokus på jordvern og transportkrevende utbyggingsmønstre, jf. øvrig
innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland, anbefaler rådmannen at områdene på Lund og
Haukland vurderes ved neste rullering av arealdelen.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i  Plan- og bygningsloven  § 20-5, jfr.  samme lov  §  27-1, pkt.2, legges
deler av  forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til  nytt  offentlig ettersyn
med følgende endringer:

1.  Søknaden fra Ole Martin Pettersen/Kirsti Ellingsen om et mulig hytteområde  på
Leivset, sakspkt.  48, tas inn  i arealplanen.

2.  Arealinnspill  nr. 33 fra  White Ocean  AS tas inn  i planen, slik  at Al  i
rulleringsforslaget  tilbakeføres til opprinnelig A8 i gjeldende  kystsoneplan.

Vedtak i  plan- og utviklingsutvalget den  02.09.04, sak  081/04, utgår.



PLUT-027/10 VEDTAK- 20.04.2010

Brev fra  Fylkesmannen i  Nordland datert 14.04.2010 ble utdelt i møtet.

Ingelin Noresjø  (KRF) foreslo på vegne av posisjonen følgende tilleggsforslag:

Planutvalget er positiv til å ta inn forslagene pkt.  1  og 3  i møte 02.03.2010 fra Odd
Tore Solbakk og grunneierne på  Lund  i neste hovedrullering av kommunens arealplan.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KRF’s tilleggsforslag på vegne av posisjonen ble vedtatt md 8 mot  l  stemme.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20—5, jfr. samme lov  §  27-1, pkt.2, legges

deler av forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn
med følgende endringer:

1. Søknaden fra Ole Martin Pettersen/Kirsti Ellingsen om et mulig hytteområde på

Leivset, sakspkt. 48, tas inn i arealplanen.

2. Arealinnspill nr. 33 fra White Ocean AS tas inn i planen, slik at Al i
rulleringsforslaget tilbakeføres til opprinnelig A8 i gjeldende kystsoneplan.

Vedtak i plan- og utviklingsutvalget den  02.09.04, sak 081/04, utgår.

Planutvalget er positiv til å ta inn forslagene pkt.  1  og 3 i møte 02.03.2010 fra Odd
Tore Solbakk og grunneierne på  Lund  i neste hovedrullering av kommunens arealplan.

NYE  OPPLYSNINGER  I  SAKEN

Med bakgrunn i PLUT-vedtak i møte 20.04.10, sak 027/10, velger rådmannen å vise hvordan
planutvalgets pålagte endringer (nytt område for spredt fritidsbebyggelse) er vurdert. Nye
byggeområder må både KU-vurderes og risiko-og sårbarhetsvurderes. Dette har resultert i
foreliggende plankart til ny høring.

KU-VURDERING  AV  INNSPILL  FRA  PLAN-OG UTVIKLINGSUTVALGET (PKT.2 I PLUT-014/l0

VEDTAK). LNF-C  13  1 PLANFORSLAGET.

Område: Vedrørende areal (markert med rødt) på Leivset, vest for Skysselvika. Del av
gnr.83 bnr.], 3, 4, 6,12,13,19 og 65.

Forslag: Spredt fritidsbebyggelse  — LNF-C område.
Beskrivelse: Området på ca. 200 daa ligger langs sjøen i en lengde av ca. 1,5 km og en

bredde i overkant av 100 m. Berører ikke dyrka jord.
Området består i hovedsak av en blanding av høg og lav skogbonitet samt noe

myr. Skogen i området er lauvskog og filruskog samt  litt granplanting.
Planstatus:  Området har ikke arealplanstatus pr. dags dato.



.-

Tema Verdi  Konsekvens

Mil'ø- o naturressurser

Naturverdier, biologisk * -l
man fold

J ord- og skogbruksressurser  * -1

Reindrifi * 0

Kulturminner og kulturmiljø

Forurensnin 0 st * -1

Andre mil'økonsekvenser

Samfunn

Helse * +1

 

Kommentar

En stor del av arealet med god skogbonitet
ligger  i  SO-metersbeltet mot sj øen. I dette
skogbeltet vil det være restriksj oner på
hogst  i  skogen som følge av kommunens
vemskogbestemmelser. Nye hytter bør
derfor ikke legges  i  dette SO-metersbeltet.
Pkt.7.1  i  planbestemmelsene legger også
opp til en minsteavstand på 50 meter for

fritidsbebyggelse mot sjø. Nye hytter  i
området bør  i  hovedsak bygges på areal
med lav skogbonitet eller dårli ere.

Ingen kj ente fimn i området. Vemestatus
uavklart.

Nærhet til Skysselvika  nærin  sområde.

In en k'ente.

Nært s'ø  o  friluftsområde.



Friluftsliv  o  rekreas'on * +1 Nært s'ø  o  friluftsområde.

Universell utformin * 0
Barn og unge * +1 Nært sjø og friluftsområdeVed etablering

av nye hytter vil flere barn og unge få glede
av  det.

Samfunnssikkerhet (flom, * 0

skred, eros'on m.v.)

Trafikksikkerhet * +1 Adkomst til området skjer via regulert
offentlig veg gjennom Skysselvika
næringsområde. Videre adkomst/parkering
inn  i  området er tenkt løst via planlagt
skogsveg. Skal  denne  skogsvegen også
nyttes som adkomst til hytter  i  området, vil
off. skogbrukstilskudd til skogsvegen bli
redusert. Det kan også settes krav om

re erin s lan for en slik løsnin  .
Vurdering: I dag er det 8-10 eksisterende hytter i området. Det vurderes at noen flere hytter kan

etableres her.
Konklusjon: Området avsettes til område for spredt hyttebygging, LNF-Cl3. 5 nye hytter i

lan erioden.

Risiko- og sårbarhetsvurdering av  LNF-C13

Med bakgrunn i KU-vurdering foran gjøres det også en vurdering av risiko- og sårbarhet på
det samme nye byggeområdet.

Vurderingen gjøres på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå for å gi grunnlag for
sikker arealforvaltning i forhold til planlagte utbyggingsområder. Den skal kunne avdekke

områder som ikke bør avsettes som utbyggingsområder pga. risiko.

Vurderingen baseres på kjent kunnskap, kartlegginger og evnt. tidligere ROS-
analyser/rapporter.

Vurdering på risiko- og sårbarhet er gjort gjennom følgende sjekkliste.

NATUR- OG MILJØFORHOLD

F orhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurderin

Jord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadige Nei
forhold

Steinras, steinsprang Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, Nei

utbredelse

Flomfare Nei

S  rin flo Nei

Flomsonekart, historiske Nei

flomnivå

Sterkt vindutsatt, storm/orkan Nei

etc.



M e  nedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon Nei

Annet... Nei

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse J a/N ei Vurderin
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei Nær oppdrettsanlegg, men den begrensede
næring /industri, infrastruktur etc.) i  nærheten av: utbygging det legges opp vurderes ikke som

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann konfliktskapende.
-  landbruksareal
- oppdrettsanlegg m.m.

Vurdere nødv. tiltak, båndle in etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurderin
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei I gjeldende reguleringsplan for Skysselvika næringsområde er

det lagt føringer for hvilke bedrifier som kan etableres her.  I
dette området tillates  ikke  etablert bedrifier som vil være til
vesentlig ulempe for beboere i nærliggende boligområder, ved
st , andre forurensnin er eller trafikk.

K'emikalieutsli o.a. forurensnin Nei ”  ”  ”
Ol'e-/ assanle Nei
Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioaktiv lagring,
s ren stoff

H  s  entlednin er Nei

Anlegg for deponering og Nei
destruks'on av farli avfall

Strålin sfare fi'a div. installas'oner Nei

Gamle ll lasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, Nei
endret  bruk  av amle industritomter

Militære o  sivile  s  efelt Nei

Dum eområderis'ø Nei

INFRASTRUKTUR

Forhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurderin
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei

som kan inntreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en  risiko  for
området?

-  hendelser på veg

-  hendelser på jembane
-  hendelser på sjø/vann

-  hendelser  i  luften

Ve er med m e trans ort av farli ods Nei

U1 kkesbelastede ve er Nei

St soner ved infi'astruktur Nei

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER



Objekter  som kan være  særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare  i  seg selv og
derfor bør ha en  grundi  vurderin .

Forhold/uønsket hendelse J a/N ei Vurderin
S kehus/helseinstitus'on Nei

S  kehus/omsor  sinstitus'on Nei

Skole/bameha e Nei

F1  lass Nei

Vikti  vei/‘embane Nei

Jembanestas'on/bussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/krafiverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/demnin Nei

Det  konkluderes  det med at det ikke  finnes  kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller
menneskeskapte, som åpenbart virker  inn  på arealbruken i det planlagte LNF-C13 området.

A1  — Hundholmen

Området A1 og FFFNA-l er foreslått tilbakeført vestover i tråd med gjeldende kystsoneplan
(A8 og F F FNA-l). A25-1 er endret tilsvarende for evt. fremtidige anlegg. Justert  i  revidert
plan  til offentlig ettersyn.

Norges geotekniske  institutt  (N GI) har på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat

(N VE) utført  kvikkleirekartlegging av kartbladet Fauske 2129—IV. Dette er en del av det
landsomfattende arbeidet med å kartlegge skredfarlige kvikkleireområder i Norge.

18.02.10 ble rapporten fremlagt på Fauske av NVE og NGI.

Med bakgrunn i denne rapporten anbefaler rådmannen at skredfarlige kvikkleireområder
markeres på plankartet med  henvisning til  foreliggende rapport  i  tegnforklaringen.

I pkt.7.3 i bestemmelser/retningslinj er om arealbruk  i  Fauske kommune (hovedplan) tas
følgende tilføyelse  inn:  NGI—rapport  20091  761 -1, kvikkleirekartlegging — kartblad F auske

21  291V, skal brukes  i  vurderingene.

Sørlige  del av  fremtidig boligområde B33, vest for eksisterende boligområde på Vestmyra,
kommer  i  direkte  konflikt  med påviste  risikoområder  for kvikkleireskred. Konfliktområdet er

hovedsakelig tenkt som adkomst  til fremtidig boligområde B33.
For  øvrig er det  ingen  planlagte fremtidige byggeområder  innenfor  påviste risikoområder.

VEDTAK:

Med hjemmel  i  Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov §  27-1, pkt.2, og
delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel
ut  til  nytt  offentlig ettersyn.

NYE  OPPLYSNINGER  I  SAKEN

Revidert forslag til rullering av kommuneplanens arealdel har  ligget  ute  til  nytt  offentlig
ettersyn  i  perioden 04.05  — 18.06.10.

V



Innenfor høringsfristen er det  innkommet  18 innspill. Fylkesmannen i Nordland, Nordland

fylkeskommune, F iskeridirektoratet region  Nordland  og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) har  gitt  innsigelse til  planen.

Nummerering av  innkomne innspill  skjer som en fortsettelse av  doknr.  i 1. høringsrunde.
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OPPSUMMERING AV AREALINNSPILL VED 2. GANGS HØRING

Fylkesmannen i

Nordland

Fiskeridirektoratet
Region  Nordland

Norges vassdrags-

og energidirektorat

(NVE)

Leivset, Valnesfjord,

Fauske sentrum m.v.

F auske kommunes

kystsone,

Skj erstadfi orden

Generelt hele

kommunen.

Vedr. fremtidig boligbebyggelse.

Opprettholder innsigelse på B5

ved skolen  i  Valnestjord.

Områder for  Akvakultur m.v..
Område A-25 (fortøyningsareal)
utenfor Hundholmen/Nes

kommer  i konflikt  med det

registrerte reketrålfeltet  i

fiorden.  Området må reduseres  i
utstrekning fra land slik at det

avgrenses ut i ijorden av traseen
til telekabelen som  ligger  på
bunnen.

Uttalelse vedr. vassdrag,

energianlegg og

samfimnssikkerhet. Sørlige  del

av boligområde B33 som

kommer  i  direkte  konflikt  med

påvist risikoområde for

kvikkleireskred tas ut av planen.
Eventuelt at det stilles  krav i
bestemmelsene om at det skal
dokumenteres tilstrekkelig
sikkerhet mot skred før
reguleringsplan for dette

området kan vedtas.

Innsigelse

Innsigelse

Innsigelse

I ettertid har det  vært  nærmere

avklaringer med Fylkesmannen
i  Nordland.  I  brev av  14.07.10

frafaller  Fylkesmannen  i
Nordland  innsi  elsen mot BS.

I ettertid har det  vært  nærmere

avklaringer/møte med

Fiskeridirektoratet  Region
Nordland. I brev av 20.10.10

fiafaller Fiskeridirektoratet

innsigelsen mot  A25-1.

Rådmannen anbefaler følgende
tilføyelse til bestemmelsenes

pkt.1.1 i  Kommunedelplan  for

Fauske  sentrum, del 1: For

området B33 skal det

dokumenteres tilstrekkelig

sikkerhet mot skredfør

reguleringsplan for dette
området kan vedtas.

Ingen

innsigelser.

Ingen

innsigelser.

Rådmannen

anser

innsigelse

som
imøtekommet



59 Nordland

fylkeskommune
Området Stormyra/
Krokdalsmyra ca.  2
km nord for  F  auske

sentrum.
For  øvrig generelt hele
kommunen.

Etableringen som det åpnes for
på F/IS vil kunne gi mange,
svært  uheldige konsekvenser for
Fauske og omkringliggende
kommuner.
Konsekvensutredningen, slik
den nå foreligger, ivaretar ikke
disse overordnete hensynene, og

dette er bakgruxmen for
innsigelse.
Innsigelsen kan trekkes  hvis
formålet forretning (F) tas ut og

det 'ennomføres en
trafikkanalyse som  belyser
konsekvensene  for
trafikkavvikling ved etablering
av en arbeidsplassintensiv
næringsvirksomhet. Herunder er"

det  også  naturlig å vurdere
alternative transportmidler til bil,
og å estimere hvilke
konsekvenser etableringen vil få
med tanke på  utslipp av
klimagasser fra generert  trafikk.
Hvis  forretningsformålet skal
opprettholdes må kommunen
lage en handelsanalyse som
dokumenterer etableringens
konsekvenser for Fauske
sentrum og handelsomlandet
samt forventet etterspørsel. Det

bør  o  så vurderes hvorvidt

Innsigelse I ettertid har det  vært  nælmere
avklaringer/møte med
Nordland fylkeskommune.  I
brev av 18.11.10 fra Nordland
fylkeskommune fremkommer
anbefalinger  for  hvordan

innsigelsen kan trekkes.
Med bakgrunn  i  dette anbefaler
rådmannen at formålet F/IS
endres til 12. Følgende

retningslinje tas inn  i
bestemmelsene til
Kommunedelplan for Fauske
sentrum, del 1: Større

forretningsetableringer av  stor

lokal  og regional betydning
kan lokaliseres til arealet 12.
Dette fordrer at  tiltaket  ikke vil

gi vesentlige negative
konsekvenser for etablert
forretningsslruktur  i  øvrige
deler av  Fauske, særskilt
F auske  sentrum. Dette  skal

avklares  gjennom
reguleringsplan med tilhørende
K  U.
Bestemmelser/ retningslinjer er

vurdert og endret noe  i  tråd
med merknad for  øvrig.

Rådmannen
anser

innsigelse
som

imøtekommet
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Statens vegvesen

Region nord

Sametinget

Reindrifis—

forvaltningen
Nordland

Kystverket

Nordland

Direktoratet for

mineralforvaltnin

Generelt hele

kommunen.

Generelt hele

kommunen.

Område H1 for

fritidsbebyggelse  —
Kistrand. Område  F/IS
forretning-/

industn'område  —
Stormyra nord for

sentrum.

Områder  i  sjø.

Vurderinger på

råstoffutvinnin  o

denne etableringen kan plasseres

på andre lokaliteter, eventuelt
hvordan en tilsvarende fortetting

i sentrum vil slå ut. Også her må

hensynet til trafikkavvikling

belyses som en sentral

vurdering.

For øvrig div. merknader vedr.

bestemmelser/ retnin slin'er.
Ber om at bestemmelsene for

delplanene (Fauske sentrum
m.v.) videreføres. Byggegrense

fra fylkesveger er fra 01.01.10

utvidet fra 15m til 50m som for

riksve .

Forhold til samisk

kulturminnevern.

Reinbeitedistriktet og

Reindriftsforvaltningen påpeker
at ved eventuelle nye hytter

innenfor H1 må  antall  og

lokalisering avklares med

reinbeitedistriktet.

På Stormyra vil det være

nødvendig med en passasje

(flyttelei for rein) gjennom
ran lantefelt nord for F/IS

Tidligere innspill vedrørende

hvit sektor utenfor Bjørkvika  tatt

til føl e.
Viser til massedeponi GS8 i

Nordvik. Forutsetter at den

Merknad

Merknad

Merknad

Uttalelse

Merknad

Bestemmelsenes  pkt.2.15  er

endret i tråd med gjeldende

lovverk. Bestemmelsene for

delplanene vil fortsatt gjelde.

Fanges opp av bestemmelser/

retnin slin'er til lanen.

Tiltak  innenfor  F/IS  (12) og H1
krever  godkjent
reguleringsplan. Fremsatte

påpekninger vil bli ivaretatt i

denne prosessen.

Ingen merknader.

Påpekt forhold avklares/

vurderes når området skal

Tatt  til

etterretning.

Tatt  til

etterretnin  .

Tatt  til

etterretning.

Tatt  til

etterretnin  .
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Odd Vestgård

Bjørg og Frantz
Kristiansen

Grunneiere på

gårdene Nes og

Lundbakk v/Bodil
Lundbakk  o

Nordenden av

Vallvatnet  (Rørvik).

Området Al utenfor

Nes, Alvenes.

Vedr. torskeoppdrett

Hundholmen m.v..

Viser til dok.nr. 47 i ].

høringsrunde der det lå
innsigelse på dette området fi‘a

Fylkesmannen i  Nordland.

Ønsker fortsatt flere enheter
innenfor  LNF-BC4.

Krever at arealet  (A1) på Nes

blir trukket tilbake som i 1.

høringsrunde.

Avskåret fra strandsone og
rettigheter som grunneiere har til

å bruke orden.

Svært uenig i utvidelse av

området regulert til

torskeoppdrett ved anlegget i
Hundholmen.

Merknad

Merknad/

protest

Merknad/

protest

Skjerstadljorden når alle  3
kommunene starter opp med

ordinær rullering av

kommuneplanens arealdel.
Med  bakgrunn  i  dette  anbefaler

rådmannen at foreliggende

rulleringsforslag vedtas. Et
samarbeid med Bodø og

Saltdal vedr. sjøarealene vil

derfor være naturlig ved neste
rullering (planstrategi) av
arealdelen.  '

Tatt  til

etterretning.
Fylkesmannen i Nordland har

nå  frafalt  innsigelse på LNF-

BC4. Rådmannen anbefaler å

ijeme krav om reguleringsplan
i bestemmelsenes  pkt.  2.10.

Endringen anses som mindre
vesentlig og utløser ikke krav

om  n  offentli  etters

Viser her til vurdering av

innspill i  dok.  nr. 57 fra

Fiskeridirektoratet  Region
Nordland.

Tatt  til

etten'etm'ng.

Tatt  til

etterretning.
Viser her til vurdering av

innspill i dok. nr. 57 &a
Fiskeridirektoratet Region
Nordland.
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71

Wenche Henriksen

Grunneiere på

gårdene Hestekker,

Jodal og

Hundholmen

v/Karl M. J  ohansen

Einar  Elvenes

Vedr. torskeoppdrett

Hundholmen.

Vedr. A2, FFFNA-2
og A25—2 (Bjørkvika).

Avskåret fra strandsone og
rettigheter som grunneiere har til

å bruke orden.

Registrerer at arealplanen nå er  Merknad/
tilpasset  torskeoppdrettsanlegget  protest
i  Hundholmen. Altså bygge

først, og så lage reguleringsplan
som passer til

anleggsplasseringen som  ligger
langt  utenfor dagens gjeldende
plan og tillatelse fra
Fiskeridirektoratet. Dette er en

svært forunderlig måte å gjøre

ting på. Grunneierne har
tidligere  henvendt seg til
kommunen om plasseringen uten

at noe er .at og protesterer

krafiig på framgangsmåten som
nå  blir  forsøkt brukt. Det

forventes at kommunen feier for
egen dør og selv følger de regler

som gjelder for vanlige
innbyggere i kommunen.
Hvis forslaget  blir  vedtatt  blir
grunneierne enda mer avskåret

fra strandsone og rettigheter til å
bruke orden.

Protesterer på at hans lakssett er Merknad/
fiernet fra planen. Lakssettet kan protest

brukes over hele hans

skandsone. Fortøyningene

kommer da  i konflikt  med

Tatt  til

etterretning.
Viser her til  vurdering av
innspill  i  dok. nr. 57 fi'a
Fiskeridirektoratet  Region
Nordland.  Viser også til
vurdering i doknr. 32 etter 1.
høringsrunde. Konsesj on for
torskeoppdrett i Hundholmen

er  gitt i  henhold til 'eldende
Kystsoneplan (vedtatt
12.12.2001).

Viser til  vurdering i  dok. nr. 24  Tatt  til
etter 1. høringsrunde. etterretning.
I .eldende Kystsoneplan er det
lagt  inn et symbol for
Laksesten utenfor Ø es.



72

73

Nedre Valnesfjord

grunneierlag v/Jan
Ole Øverland

Grunneiere,

beboere og eiere av

fn'tidseiendommer

å Ø nes v/Per

Generelt hele

kommunen. Områder

avsatt til akvakultur

(A)-

Vedrørende

Skjerstadfjorden

(Kystsoneplanen).

S  esielt A2, A25-2  o

oppdrettsanlegget.

Fokus på jordvern og konflikt til Merknad
spredt boligbygging i
kommunen. Motstand mot

utvidelse av områdene for

akvakultur, spesielt lokaliteten

ved Nes.

Merknad/
protest

Etablering av oppdrettslokalitet i

Bj ørkvika vil føre med seg

mange negative konsekvenser,

be ense hevdvunne  0

Plan- og bygningsloven gir
ingen føringer for at
fiskeplasser etter laks  i  sjø skal

markeres  i  arealplankartet.

Dette kan markeres i temakart

til arealplanen. Registrering av

sj ølakseflske og regler for dette

forvaltes av Direktoratet for

naturforvaltning. Mange

grunneiere med strandlinje mot

Skj erstadfjorden har i

utgangspunktet mulighet til å

registrere seg for sjølaksefiske.

Registrerte laksesett i sjø kan
derfor variere fra år til år  i
kommunen. Rådmannen
anbefaler derfor å ikke vise

symbol for Laksesteng i

revidert plankart. Området A2

(A4 i gjeldende plan) er ikke
endret i revidert lan.

Viser her til vurdering av

innspill i dok. nr. 56 fra
F ylkesmannen i Nordland.
Viser også til vurdering av

innspill i dok. nr. 57 fra

Fiskeridirektoratet Region

Nordland.

Viser her til vurdering av Tatt til
innspill i dok. nr. 66 fra Norges etterretning.

Naturvernforbund.

Fauske kommune av

Tatt til

etterretning.



Arne Mikkelsen FFFNA-2 (Bjørkvika).  mattikulerte rettigheter og gi
mye usikkerhet  i  forhold til
milj øet. Mener derfor at

områdene A2, A25-2 og

FFFNA-2, Bjørkvika, må fjernes

fra planen.  Hvis ikke  må

behandlingen av lokaliteten
Bjørkvika  "legges på  vent” til  _
avklaring om felles  vurdering av

påvirkning for hele
Skjerstadljorden. Det utarbeides
en konsekvensanalyse  hvor
Skjerstadfiorden  og

Saltstraumen sine

økosystem/miljø belyses.
Dette  begrunnes  i  gyte- og
oppvekstområder,

grunneierrettigheter, friluftsliv,
naturmiljø og felles  forvaltning
av Skjerstadfjorden.
Ber Fauske kommune fatte

tilsvarende  vedtak  for

Skjerstadijorden  som ble  fattet  i

Bodø b e den  17.06.10.

dispensasjon fra

Kystsoneplanen den  13.01.09
for fortøyninger som strekker

seg utenfor områder  avsatt  til

akvakultur i Bjørkvika.
Foreliggende  planforslag er i

tråd  med dette.
Nordland  fylkeskommune ga

den  23.07.10  White Ocean
Salten  AS  konsesjon  til

oppdrett av  torsk  i  Bjørkvika.
Vedtaket er påklaget av
grunneierne på Øynes,

Nordland  fylkes fiskarlag og

fiskerne  i Skjerstadfiorden.
Tillatelsen til  torskeoppdrett i
Bjørkvika  er  altså gyldig inntil
et eventuelt annet  vedtak
foreligger som følge av
klagebehandlingen.



NY  INNSTILLING:

Med hjemmel  i  plan- og bygningsloven § 20-5 vedtar Fauske kommunestyre det
fremlagte  forslag til  rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinj er.

Kommuneplanens arealdel består av:

Kommuneplanens arealdel, 2009-2021  (Hovedplan)
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1,  2009-2021

Kommunedelplan  for  Fauske sentrum,  del 2,  2009-2021

Kommunedelplan  for  Langvatn  1, 2009—2021
Kommunedelplan  for  Langvatn  2, 2009-2021
Kommunedelplan  for  Daja/Jakobsbakken, 2009-2021

Innsigelse  fra  Nordland  fylkeskommune  tas til følge.

Området  F/IS  endres til 12  i  plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1.
I  bestemmelsene til Kommunedelplan for  F auske sentrum, del 1, innlemmes følgende

retningslinje, nytt pkt. 1.3 under  §  1 -  Byggeområder: Størreforretningsetableringer

av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet 12. Dette fordrer at
tiltaket  ikke  vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablertforretningsstruktur i

øvrige deler av Fauske, særskilt F auske sentrum. Dette skal avklares gjennom
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse  i  bestemmelsene til
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. 1.1 under  §  1  -  Byggeområder: For
området B33 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skredfør
reguleringsplan for dette området kan vedtas.

PLUT-004/11 VEDTAK— 18.01.2011

Svein Roger Bådsvik  (V) foreslo følgende tilleggsforslag:

Område A8, Nes  i rulleringsforslaget  føres tilbake til A1  i kystsoneplan  som  i  1.
høringsrunde. Vi opprettholder forslaget  i  rådmannens første utkast.

V’s  tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen  med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel  i  plan- og bygningsloven § 20-5  vedtar Fauske kommunestyre det
fremlagte  forslag til  rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinj er.

Kommuneplanens arealdel består av:

.  Kommuneplanens arealdel, 2009-2021 (Hovedplan)

.  Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, 2009-2021

.  Kommunedelplan for Fauske sentrum, de12, 2009-2021

1



.  Kommunedelplan for  Langvatn  1,  2009-2021

.  Kommunedelplan for  Langvatn  2,  2009-2021

.  Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken,  2009-2021

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune tas til følge.
Området  F/IS  endres til 12  i  plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1.
I  bestemmelsene til Kommunedelplan for  F auske  sentrum, del 1, innlemmes følgende

retningslinje, nytt  pkt. 1.3 under  §  1  — Byggeområder: Størreforretningsetableringer

av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet [2. Dette fordrer at

tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablertforretningsstruktur i

øvrige deler av Fauske, særskilt F auske sentrum. Dette skal avklares gjennom
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse  i  bestemmelsene til

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. 1.1 under  §  1  -  Byggeområder:  F  or

området B3 3 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skredfør
reguleringsplan for dette området kan vedtas.

Område A8, Nes  i  rulleringsforslaget føres tilbake til Al  i kystsoneplan  som  i  1.

høringsrunde. Vi opprettholder forslaget  i  rådmannens første utkast.

KOM-004/11  VEDTAK— 03.02.2011

Plan— og utviklingsutvalgets  innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel  i  plan- og bygningsloven  § 20-5  vedtar Fauske kommunestyre det

fremlagte  forslag til  rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinj er.

Kommuneplanens arealdel består av:

.  Kommuneplanens arealdel, 2009-2021  (Hovedplan)

Kommunedelplan for  F auske sentrum, del 1, 2009-2021

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, 2009-2021

Kommunedelplan for  Langvatn  1, 2009-2021

Kommunedelplan for  Langvatn  2, 2009-2021

Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken, 2009-2021

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune tas til  følge.
Området  F /I5 endres til 12  i  plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1.

I  bestemmelsene til Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, innlemmes følgende

retningslinje, nytt  pkt. 1.3 under  § 1  — Byggeområder: Størreforretningsetableringer

av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet [2. Dette jördrer at
tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablertforretningsstruktur i

øvrige deler av Fauske, særskilt  F  auske sentrum. Dette skal avklares gennom

reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse  i  bestemmelsene til

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. 1.1 under  § l -Byggeområder: For



området  B33  skal  det  dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet  mot  skredfør

reguleringsplan  for  dette området  kan  vedtas.

Område A8, Nes i rulleringsforslaget føres tilbake til A1 i kystsoneplan som i ].

høringsrunde. Vi opprettholder forslaget i rådmannens første utkast.

mseritsann e
formannskapsse tær

Utskrifi  sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning



Fauske 18 mars 2019

Deres ref. 19/3389

Fauske Kommune

Enhet Plan/Utvikling

Spørsmål angående Områderegulering Stormyra F auske

Som grunneier i det planlagte reguleringsområdet ønskerjeg svar på endel spørsmål i denne

anledning.

Hva er årsaken til det plutselige ønsket om å omregulere et område som allerede er regulert

til næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting.

Hvem er forslagstilleren til områdereguleringen.

Hva er bakgrunnen for at akkurat dette området skal egne seg til «LNFR»

Tas det overhode ikke hensyn til den verdiforringelse dette vil medføre for grunneierne. slik

jeg ser det vil en slik regulering bety at eiendommene ikke lengre kan disponeres av eier.

Med ønske om snarlig svar

Mvh. Odd Kristiansen

QX
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Fra: terje@th-elektro.no 
Sendt: lørdag 16. mars 2019 08.33 
Til: Postmottak 
Emne: Innsyn i dokumenter for beslutning - omregulering av Stormyra Fauske 
 
 

Viser til Kommunenes brev ang oppstart omregulering av Stormyra Fauske fra 

næringsbebyggelse til annet formål og ber på vegne av grunneier Margit Hanssen gr nr 

103/3  om innsyn i alle underliggende dokumenter som ligger til grunn for kommunenes 

beslutning.  

 

Ber også om innsyn i grunnlag for beslutning om at omreguleringen ikke skal konsekvens 

utredes. 

 

Videre informasjon og dialog sendes til min e-postadresse eller til  

 

Røssekeliv 55 

3409 Tranby 

 

 

Med hilsen  

 

Terje Hanssen 

 

På vegne av eier av gr nr 103/3 



Fra: Jens-Morten Kristiansen <jensmk2002@yahoo.no> 
Sendt: lørdag 13. april 2019 08.33 
Til: Postmottak 
Emne: Deres ref.: 19/3389 
 
 
Protest mot områderegulering Stormyra Fauske 
 
I samtale med enhetsleder i forbindelse med saken ble det nærmest bagatellisert som en proforma 
sak, med tilbakeføring til slik det var tidligere. Begrunnet med en ev. utbygging på «travbanen», og 
krav om «LNFR»areal. 
Nu har det seg slik at eiendommene på Stormyra har i generasjoner lagt urørt. På et initiativ og 
tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat 
tjenesteyting».  Vi ser ingen grunn til på nytt å bruke kommunens tid å ressurser  på omregulering 
tilbake til slik det var. 
Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, eller ev. utvikle det selv, til 
nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie  tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum. 
Inntil da vil selvfølgelig området være tilgjengelig  for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst, 
uavhengig hva det betegnes som. 
 
Jeg imøteser gjerne kopi av saksgangen for forrige omregulering av området. Og også hvilke krav 
kommunen har til bidrag av areal for å oppfylle «LNFR» 
 
Mvh 
Jens-Morten Kristiansen 
Moveien 7 
8200 Fauske 
 
På vegne av 103/ 184-185 og 52 
 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Terje Hanssen <terje.hanssen@nelfo.no> 
Sendt: lørdag 13. april 2019 09.29 
Til: Postmottak 
Kopi: Terje Hanssen 
Emne: Protest-Omregulering av Stormyra Fauske 
 

Deres Ref. : 19/3389 

 

På vegne av grunneier gårds nr 103/3 vil jeg protestere mot kommunens planer om å 

omregulere nevnte område. 

 

Dette begrunnes med: 

 

Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en naturlig forlengelse av 

dagens næring når Fauske skal utvides til et større sted. 

 

Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted å etablere eget « Blålysbygg», noe som 

bevitner at arealet er egnet for næring. 

 

Kommunen har tidligere selv omregulert området til næringsbebyggelse - uten å kontakte oss. 

En videre omregulering er ikke ønskelig. 

 

En omlegging av E6 utenfor sentrum er ( nær) forestående. Nevnte område vil da være 

samfunnsmessig egnet for næringsutvikling. 

 

Å regulere et areal opp mot trafikkert vei som E 6 kan umulig være i reindriftsnæringen 

interesse. En argumentasjon om omregulering for å oppnå krav til LNFR virker meget svak. 

 

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

aktuelt. 

 

En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, noe som vil utløse et 

erstatningskrav fra grunneierne. 

 

P S! 



Jeg ber om å få tilsendt grunnlagsvurderingen for forrige omregulering av området til næring 

og hvilke krav som påviler kommunen for å oppnå « LNFR» 

 

Hilsen Terje Hanssen 

 

Etter fullmakt for grunneier Margit S Hanssen. 

 

Svar epost: terje@th-elektro.no 

mailto:terje@th-elektro.no


 
 
 
 

Dato:  20.03.2019 
Vår ref.: 19/4290 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Odd Kristiansen 
Tunveien 8 
8200 fauske 
 

 
 
 

Spørsmål angående områderegulering Stormyra Fauske 
Hei, 
 
Viser til dine spørsmål angående varsel om oppstart av områderegulering på Stormyra. 
Begrunnelse for igangsettelse av arbeid med omregulering står skrevet i saksfremlegg til 
reguleringsplan for Åsmyra som nå ligger ute til høring. Vedtaket om igangsetting med 
områderegulering på Stormyra er også fattet i denne saken. Se for mer info i saksfremlegg 
som er vedlagt. 
 
Forslagsstiller er Fauske kommune.  
 
Området er i dag for så vidt kjent ikke i bruk til andre formål enn reindrift og natur. Disse to 
formål går sammen med landbruk og friluft inn under formålet som er forkortet til LNFR. 
Dette ønsker kommunen å videreføre gjennom områdereguleringen. Videre begrunnelse står 
i saksfremlegget til reguleringsplanforslag for Åsmyra industripark. 
 
Verdien av områdene og konsekvenser vil bli vurdert i det videre planarbeidet og vi ber om 
innspill fra alle direkte berørte for å gjøre en god vurdering av fordeler og ulemper. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Saksfremlegg plan- og utviklingsutvalget  

 
 



 
 
 
 

Dato:  20.03.2019 
Vår ref.: 19/4295 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Terje Hanssen 
Røssekeliv 55 
3409 TRANBY 
 

 
 
 

Innsyn i dokumenter for beslutning - omregulering av Stormyra 
Fauske 
Viser til din henvendelse angående igangsetting av arbeid med områderegulering av 
Stormyra. Vedlagt finner du saksfremlegg med vedtaket og begrunnelse for arbeidet som er 
skrevet i forbindelse med behandling til Åsmyra industripark. 
 
Formålet med reguleringen er å endre til et LNFR-formål (landbruk/natur/friluft/reindrift) som 
ikke medfører tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette gjør at 
endringene ikke kreves utredet etter forskrift om konsekvensutredning.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Saksfremlegg plan- og utviklingsutvalget  

 
 



       
       
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: 

  27.05.2019  2018/5780 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mildrid Elvik Svoen, 75531643 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark 
- Fauske 

Vi viser til deres brev mottatt hos oss 2. mai 2019 om en mulig løsning for Fylkesmannens innsigelse 
til reguleringsplan for Åsmyra industripark. 
 
Kommunen ønsker å løse innsigelsen ved å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra 
og detaljregulering for Åsmyra industripark samtidig. Det betyr at kommunen legger Stormyra-
planen ut til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling. Stormyra tas først 
til behandling og vedtas før Åsmyra sluttbehandles. 
 
Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk 
binding av de avbøtende tiltakene, i tråd med Fylkesmannens forslag til løsning av innsigelsen. Vi er 
derfor enig at dette kan være en akseptabel løsning som et alternativ til vårt forslag om å slå 
sammen planområdene til en felles reguleringsplan.  
 
Om innsigelsen vil være løst etter vedtak av de to planene avhenger imidlertid av at innholdet i 
Stormyra-planen som vedtas er i tråd med det som er skissert i kommunens oversendelser til de to 
planene og i Fylkesmannens forslag til løsning. Det innebærer at alt areal i Stormyra-planen blir 
tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt bebyggelse. Hvis kommunen gjennom befaringen 
med Duokta reinbeitedistrikt har avklart ytterligere behov for avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei, 
må krav om gjennomføring av aktuelle tiltak være tatt med i reguleringsbestemmelsene til 
henholdsvis Stormyra og Åsmyra. Det må også avklares om de nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal mot vei nr. 537 nord for planavgrensningen til Stormyra-
planen, må inkluderes i en av reguleringsplanene for å sikre de avbøtende tiltakene for flyttleia. 
 
 
Med hilsen 
 
Magne Totland (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Mildrid Elvik Svoen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent



       
       
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: 

  12.04.2019  2019/1658 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  28.02.2019  19/3389 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mildrid Elvik Svoen (reindrift), 75531643 
 Svein Einar Stuen (miljø) 
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Innspill til oppstart av områderegulering for Stormyra - Fauske 

Fylkesmannen viser til varsel om oppstart av områderegulering for Stormyra mottatt 28. februar 
2019. Vi viser også til høring av reguleringsplan for Åsmyra industripark mottatt 22. februar 2019.  
 

Hensikten med planarbeidet 
Kommunen ønsker å omregulere områdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske 
sentrum fra næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting til landbruk-, natur- og fritidsformål 
samt reindrift (LNFR) og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta viktige interesser som 
myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok 19. februar 2019 i sak 14/19 at det skal settes i gang en område-/ 
detaljregulering av næringsområdene i kommuneplanens arealdel avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til 
LNFR-formål eller tilsvarende, som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark.  
 

Fylkesmannens innspill 
Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål. For å sikre 
reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det viktig at det er LNFR-formålet (pbl § 12-5 nr. 5) 
som benyttes og ikke grønnstrukturformål (pbl § 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for 
utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei. 
 
Vi forstår det slik at hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å gjennomføre avbøtende tiltak i 
forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Fylkesmannen har i brev datert 12. april 
2019 fremmet innsigelse til denne reguleringsplanen. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at 
avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, gjennom 
tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål, sammen med andre avbøtende 
tiltak for reindriftas flyttlei. 
 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet for Åsmyra 
industripark, slik at dette omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra. Løsningen vil 
sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med reguleringen til 
industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med forutsigbarhet for berørte 
parter og juridisk binding av avbøtende tiltak. 
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Vi ber kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og ber om at vår uttalelse med 
innsigelse til Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med områdereguleringen. 
 
 
Med hilsen 
 
Magne Totland (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Mildrid Elvik Svoen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall    



       
       
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: 

  12.04.2019  2018/5780 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  22.02.2019  19/2878 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mildrid Elvik Svoen (reindrift), 75531643 
 Svein Einar Stuen (miljø) 
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  
 

Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt 22. februar 2019. Vi viser også til varsel om 
oppstart for områderegulering av Stormyra mottatt 28. februar 2019 og avtale om utsatt frist for vår 
uttalelse til 13. april 2019. 
 
Hensikten med planen er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 
travbane (vedtatt 7. november 1996), for å legge til rette for etablering av et datalagringssenter og 
annen industri, med tilhørende samferdselsanlegg, infrastruktur og grønnstruktur (pbl § 12-5 nr.1, 2 
og 3). Som et avbøtende tiltak har kommunen satt i gang en områderegulering på Stormyra, hvor 
næringsområdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske sentrum tilbakeføres til 
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5). 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne planen 
foreligger det kun innsigelse fra Fylkesmannen. 
 

Innsigelse 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske.  
 
Innsigelsen blir fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd 
med kommunens intensjoner, gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-, 
natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas 
flyttlei. 
 
Forslag til løsning 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, slik at det 
omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra, samt nordlige deler av reguleringsplan for 
Krokdalsmyra travbane og resterende areal vest for E6 og nord mot vei nr. 537 (se figur 1). Videre 
må alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-
formål, i tråd med kommunens intensjoner, jf. vedtak i plan- og utviklingsutvalget 19. februar 2019 
sak 14/19. Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være avklart, og krav om 
gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 1. Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Åsmyra og Stormyra. Alt areal ut 
over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5), i tråd med 
kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene BN01, BN02 og BOP08 vest for E6. 
 
Løsningen vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med 
reguleringen til industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med 
forutsigbarhet for berørte parter og juridisk binding av avbøtende tiltak. 
 
Det er i tillegg sterkt ønskelig at det stilles krav om detaljreguleringsplan for Åsmyra, slik at det blir 
mulig å avgrense tiltakene til det som er strengt nødvendig ut fra et klargjort utbyggingsbehov. 
 
Vurdering og begrunnelse 
Dagens situasjon 
Arealene på Åsmyra og Stormyra, vest for E6, bærer i dag preg av lite utbygging. Det består av 
myrområder og en travbane uten særlige fysiske hindringer. Flyttleia som krysser Stormyra og 
Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting mellom østlige og vestlige deler av 
distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå utfordringer på grunn av høy 
vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, og er godt egna for å flytte 
med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig oppsamlingsområde for rein 
som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og reineierne har mulighet til å 
få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan trekke mot jernbanen 
med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil etablering av industri 
på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.  
 
Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til Rambøll, i 
gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering / utgraving av myrområdet som fører 
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til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO2-ekvivalenter, 
noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år.  
 
Gjeldende reguleringer på Fauskemyra åpner for betydelig nedbygging av myrområder og på 
arealene hvor det er mulig å flytte med rein. I kommunedelplan for Fauske sentrum (vedtatt 22. 
mars 2018) er store deler av Stormyra avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08). 
Reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane åpner også for ytterligere utbygging i tilknytning til 
travbanen, og i områder avsatt til næringsformål og campingformål. Dette gir en uforutsigbar 
situasjon for flyttleia i området, og kan ved realisering føre til at flyttleia blir stengt. Realisering av 
gjeldende reguleringer vil i tillegg medføre store utslipp av klimagasser som følge av nedbryting 
/omdanning av myr. Disse utslippene vil komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt 
utbygging i reguleringsforslaget for Åsmyra.  
 
Vurdering av reguleringsforslag med avbøtende tiltak 
Fylkesmannen mener at kommunens forslag om å regulere Åsmyra til industriformål, samt å 
tilbakeføre byggeområdene på Stormyra til LNFR-formål, vil gi større forutsigbarhet for 
reindriftsinteressene i området enn dagens situasjon, hvor store arealer er regulert til bebyggelse og 
anlegg.  Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å 
flytte gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig 
å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset 
areal eller terrengformasjon. I tillegg til å tilbakeføre byggeområdene BN01, BN02 og BOP02 til LNFR-
formål, må kommunen avklare om det er behov for andre avbøtende tiltak for flyttleia. Dette kan 
være ledegjerder mot passering av E6, flyttebru over Farvikbekken, vegetasjonsskjermer eller annen 
skjerming langs østsiden av industriparken eller andre tiltak som er nødvendig for å sikre flyttleias 
funksjon. 
 
En tilbakeføring av byggeområdene på Stormyra kan også betraktes som et avbøtende tiltak for de 
inngrepene i myr som planforslaget vil medføre. Dette forutsetter at byggeområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen faktisk ville blitt bygd ut. Som påpekt i utredningen fra Rambøll er det imidlertid 
også vesentlig at inngrepene på Åsmyra reduseres så langt som mulig. Etter det vi kan se, bør det 
være mulig å lokalisere et datasenter ved at bare deler av området tas i bruk.  Det er relativt store 
flater som skal asfalteres, og alternative utbyggingsformer er ikke avklart. Det fremstår også som 
sannsynlig at en eventuell utbygging vil komme i etapper, og at kommunen derfor bør vurdere å 
dele opp planområdet og stille krav om utbyggingsrekkefølge. 
 
For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 % 
BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk. 
 
Juridisk binding av avbøtende tiltak 
Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen 
stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene 
i kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig-
/privat tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med 
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra 
kommunen. 
 
Kommunens vedtak om reguleringsplan for Åsmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak 
om tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor 
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avgjørende at de to planene blir juridisk bindende samtidig. Dette løses best ved å varsle ny oppstart 
for et utvidet reguleringsplanområde (jf. figur 1), med påfølgende høring og vedtak om regulering for 
hele reguleringsplanområdet. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og bestemmelser om 
andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Åsmyra blir regulert til 
industriformål. 
 

Videre saksgang 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling». 
 
Vi vet at kommunen har avtalt en befaring med reinbeitedistriktet i starten av mai, blant annet for å 
avklare behovene for avbøtende tiltak for flyttleia. Vi ber om å få oversendt referat fra befaringen. 
 
Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til 
utbyggingsformål på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det 
videre planarbeidet så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6. 
Dette kan gjøres ved å stille krav om detaljreguleringsplan, høy utnyttingsgrad og 
utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For eventuelt å legge til rette for oppstart vil 
det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et avgrenset første byggetrinn. 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
fylkesmann 

  
 
John Kosmo 
landbruks- og reindriftsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall    
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Fylkesmannen I Nordland Vardato: Varref:

11.07.2019 2019/1658

Deres dato: Deres ref:

Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

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

8201 Fauske

Samordnet uttalelse  -  Reguleringsplan  -  Områderegulering Stormyra -

Fauske

Det vises til kommunens oversendelse datert 27. mai 2019.

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

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

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

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

kommunen.

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

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

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

bebyggelse.

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

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

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

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

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

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

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

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

tilrettelagte løyper og stier kan være problematisk for reindrifta.

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

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

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

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

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

Sikker melding: 8002 Bodø Moloveien 10

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

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

benyttes i stedet for grønnstrukturformål.

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

bestemmelsen som åpner opp for tilrettelegging tas ut.

Med hilsen

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

seksjonsleder seniorrådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:

Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset  8048  Bodø

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Holtanveien 620 8219 FAUSKE

PavaH
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Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse - 
Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske 
Det vises til deres uttalelse med innsigelse på forslag reguleringsplan Åsmyra. Vi har 
diskutert saken internt og vurderer at det vil være uheldig å utvide området til å inkludere 
Åsmyra og Stormyra, i en ny planprosess. Dette vil medfører store kostnader både for 
kommunen i forhold til arbeidstid og annonser, men også for tiltakshaver som ønsker rask 
fremgang i Åsmyra-saken. 
 
Vi ønsker derimot å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra og 
detaljregulering for Åsmyra industripark samtidig. Det betyr at vi legger Stormyra-planen ute 
til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling; Stormyra tas først til 
behandling og vedtas før Åsmyra sluttbehandles.  
 
Vil dette være en akseptabel løsning for dere til å trekke innsigelse? 
 
Vi jobber fremdeles med avklaringer rundt reindrift, men dette tas opp i starten av mai når 
reindrifta selv har mulighet til å stille opp. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Oppstart av planarbeid - detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 varsles detaljreguleringsplan for massedeponi ved 
Ågifjellet om oppstart, og planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

 
 
Vedlegg: 
17.04.2020 Forslag til planprogram - detaljregulering - massedeponi ved Ågifjellet 1438909 

17.04.2020 Vedlegg 1 - merknadsbehandling til tidligere varsel om oppstart i 2019 1438910 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune opplever arealknapphet når det kommer til deponiarealer. Det igangsetters derfor 
detaljreguleringsplan for nytt massedeponi ved Ågifjellet (Trolldalen). Reguleringsplanen utløser krav 
om planprogram og konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Plan- og utviklingsutvalget orienteres om planprosessen før det varsles om oppstart, og 
planprogrammet legges ut til høring i seks uker. Endelig planprogram vedtas av plan- og 
utviklingsutvalget og kommunestyret. 
  
Saksopplysninger: 
Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med dette som 
begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, for å tilrettelegge 
for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige masser menes det gravemasser 
som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som verken inneholder konsentrasjoner av helse- 
og miljøfarlige stoffer over de fastsatte normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg | ), eller som 
er syredannende.  
 
Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet ligger 
henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som selv er tiltakshaver i 
planarbeidet. SKS produksjon AS eier arealet, og det er inngått avtale om disponering av arealet med de.  
 
Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold til Forskrift om konsekvensutredning §8 og 
§10 og forskriftens vedlegg || til å inngå under konsekvensutredningsplikten. Det kreves dermed 
planprogram, og konsekvensutredning.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Arealet som skal reguleres er som nevnt avsatt til fremtidig massedeponi i kommuneplanens arealdel. 
Fauske kommune har tidligere vurdert andre alternativer, og det er svært få andre areal i kommunen 
som egner seg for denne type tiltak. 
 



Det foreslås at det varsles om oppstart for detaljregulering for deponi ved Ågifjellet. Forslag til 
planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FORSLAG TIL PLANPROGRAM -

DETALJREGULERING FOR

MASSEDEPONI VED ÅGIFJELLET



Fauske kommune // Forslag til planprogram - Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  - Forslag 
til planprogram  // Side 2 

Avklaring av tidligere varsel om oppstart 

Den 11. juli 2019 varslet Fauske kommune oppstart av områderegulering for massedeponi på 

eiendommen 88/1 ved Sjønstå og på eiendommen 88/11 ved Ågifjellet (Trolldalen). Begge 

arealene ligger henholdsvis ca 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og hensikten med 

planarbeidet var å legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser.  

Etter en gjennomgang av innspillene (vedlegg 1) som kom etter varsel om oppstart, bestemte 

kommunen seg for å kun gjennomføre detaljregulering for 1841/88/11 ved Ågifjellet. Dette er 

området som ligger nordvest for Tverråmoen (omtalt som Trolldalen 11.07.19), og som dette 

planprogrammet tar for seg. 

Varslingen som ble gjennomført 11. juli 2019 inneholdt ingen vurdering av behovet for 

konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Områdets og størrelse og 

deponiets planlagte omfang tilsier at det er behov for å gjennomføre en konsekvensutredning 

for tiltaket. På bakgrunn av dette ble varsles det herved på nytt, og dette planprogrammet skal 

redegjøre for utredningsbehovet i planprosessen. 
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Forord 

Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med 

dette som begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, 

for å tilrettelegge for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige 

masser menes det gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 

verken inneholder konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer over de fastsatte 

normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg | ), eller som er syredannende.  

Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet 

ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som 

selv er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket  i henhold 

til Forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 (samt vedlegg ||), til å inngå under 

konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av 

begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune opplever en økende utfordring angående arealknapphet når det gjelder 

deponiarealer. For å imøtekomme framtidig vekst og utbygging i Saltenregionen ønsker 

Fauske kommune å tilrettelegge for et massedeponi på eiendommen 1841/88/11. Området 

ligger ca 15. kilometer fra Fauske sentrum, og 20. kilometer fra tettstedet Sulitjelma. 

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi. Det skal utarbeides 

detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for det planlagte massedeponiet. 

 

2. Planprosess og medvirkning  

2.1. Plan- og utredningsprosessen  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 

som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 

setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal 

gjøres. Forskriftens § 8 a, krever at alle reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal 

konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Planarbeidet og dets formål defineres til å falle under Vedlegg II, bokstav k; Deponier for 

masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 

utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 

konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 

planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 

rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 

legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 

med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 
- opplegget for medvirkning 
- hvilke alternativer som vil bli vurdert 
- behovet for utredninger 

 



Fauske kommune // Forslag til planprogram - Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  - Forslag 
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Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 

over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 

prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 

den må ut på ekstra høringsrunder. 

 

Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

 

2.2. Opplegg for informasjon og medvirkning 

Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 

offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 

annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-8.  

 

Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 

offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 

Etter dette fastsettes planprogrammet av plan- og utviklingsutvalget og kommunestyret. På 

bakgrunn av innkomne innspill og annen informasjonsinnhenting utarbeides planforslaget med 

konsekvensutredning. Dette reguleringsplanforslaget legges til høring og offentlig ettersyn i 

seks nye uker.  
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I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, har kommunen i en tidligere fase gjennomført 

dialogmøter med noen av grunneierne i området. Det legges foreløpig ikke opp til folkemøter 

for allmennheten i denne planprosessen. Det kan derimot bli nødvendig å møte grunneiere og 

naboer for å drøfte viktige problemstillinger knyttet til planarbeidet. Behovet for informasjon og 

offentlige møter vil vurderes fortløpende og gjennomgående i planarbeidet, og det vil 

gjennomføres dialog med de berørte i og rundt planområdet.  

 

2.3. Framdriftsplan 

Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 

underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen kommunen ser for seg. 

 

Framdriftsplan – detaljregulering ved 

Ågifjellet  2020                                                                     2021 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 

Utarbeide forslag til planprogram 
               

Politisk behandling av forslag til planprogram 

(plan- og utviklingsutvalg) 
 

  
             

Varsel om oppstart og høring av 

planprogramforslag 
 

      
           

Vedtak/fastsetting av planprogram (plan- og 

utviklingsutvalget) 
    

  
          

Analyser og utredning 
  

          
        

Sammenstilling planmateriale 
    

          
      

Politisk behandling av planforslag (plan- og 

utviklingutsvalget) 
         

  
     

Høring av planforslag 
          

    
   

Bearbeiding av planforslag + ferdigstilling 
           

      
 

Vedtak av plan (plan- og utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
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3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert ved Ågifjellet og Sjønståmoen, og er i tillegg i nær beliggenhet til 

Trolldalen. Nord for planområdet ligger bygda Sjønstå. Arealet ligger 81 m.o.h, og omkring 

arealet er det spredt næringsbebyggelse; og blant annet er Sjønstå kraftverk lokalisert i 

området. Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til framtidig massedeponi. 

SKS Produksjon AS er grunneier av området. Det er Fauske kommune som er tiltakshaver for 

massedeponiet, og det er inngått avtale med grunneier om disponering av arealet. 

 

4. Om planforslaget som skal utarbeides  
4.1. Mål for planarbeidet 

Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og 

steinmasser. Deponiet skal betjene Saltenregionen og innbyggere i Fauske kommune. 

Området er i gjeldene kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi, og er per 

dags dato uregulert. Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 27,5 daa, og deponiet 

vil ha et størrelse omkring 19 daa. Det forventes at det kan deponeres omtrent 150 000 m3 

over en tidsperiode på maks 20 år.  

Det vil settes et maksimum for deponiet i løpet av planprosessen. Når dmaks-tallet for 

deponerte masser er oppnådd, eller etter 20 år - skal deponiet avsluttes. Det skal utarbeides 

en avslutningsplan som ivaretar ferdigstillingen av deponiet, før deponiet tas i bruk. De tilførte 

massene vil utjevne terrenget i området, noe som på sikt vil forskjønne og tilbakeføre området. 

Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 

rekkefølgebestemmelsene til planen.  

 

For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  
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4.2. Planavgrensning 
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Det er i dag kun én annen reguleringsplan i området; Tveråmoen hytteområde. 

 

Bilde: Planområdet vist med rød linje. Farget areal i øst viser deler av reguleringsplan 

Tveråmoen hytteområde 

4.3. Alternativer 

Det er tidligere vurdert andre arealer for deponier i kommunen. Et areal i Jodalen som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til massedeponi ble blant annet sett nærmere på. Det 

viser seg å være vanskelig å gjennomføre tiltak i dette området da nedre del ligger innenfor en 

kvikkleiresone. Som nevnt innledningsvis i planprorgrammet ble Sjønstå også vurdert som 

aktuelt område.  

4.4. Planmateriale  

Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  

- Planbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 

- ROS-analyse  
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5. Overordnede rammer og føringer  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 

planarbeidet er følgende; 

5.1. Nasjonale og regionale føringer  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

Forskrift om konsekvensutredninger  

Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

Nasjonale mål for vann og helse  

Forskrift om begrensnning av forurensning (Forurensingsforskriften) 

Vannforskriften  

Nasjonale miljømål  

Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) 

5.2. Kommunale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens arealdel  

Kommunedelplan for energi og klima  

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1. Generelt om konsekvensutredning  

Det skal utarbeides konsekvensutredning for deponiet. Tiltaket vurderes til å kunne ha 

vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Forskrift om konsekvensutredning forteller at når 

det deponeres masser over 50 000 m3, så omfattes tiltaket av vedlegg II til forskriften. Dermed 

havner planen inn under bestemmelser og krav til planer og tiltak som skal 

konsekvensutredes, og der det kreves planprogram.  

 

Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 

Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 

for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative 

konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 
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sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet 

(dagens situasjon), samt en anbefaling basert på dette.  

 

Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 

kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 

utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og er følgende:  

 

Tema  Vurdering 
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven Konsekvensutredes 
Økosystemtjenester Ikke KU 
Nasjonalt og internasjonal fastsatte miljømål Ikke KU  
Kulturminner og kulturmiljø Ikke KU 
Friluftsliv Ikke KU 
Landskap Ikke KU 
Forurensning (utslipp til luft, 
klimagassutslipp, forurensning av vann og 
grunn, støy) 

Konsekvensutredes 

Vannmiljø jf. vannforskriften Konsekvensutredes 
Jordressurser (jordvern) og viktige 
mineralressurser 

Konsekvensutredes 

Samisk natur- og kulturgrunnlag  Ikke KU 
Transportbehov, energiforbuk og 
energiløsninger 

Ikke KU 

Bereskaps- og ulykkesrisiko Tas inn i ROS-analyse 
Virkninger som følge av klimaendringer, 
herunder risiko ved havniåstigning, stormflo, 
flom og skred 

Ikke KU 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

Ikke KU 

Tilgjengeligheten for alle til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

Ikke KU 

Barn og unges oppvekstvilkår Ikke KU 
Kriminalitetsforebygging Ikke KU 
Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og 
kvalitet 

Ikke KU 

 

Noen av temaene i tabellen som ikke vurderes som aktuelle i konsekvensutredningen, vil 

belyses i planbeskrivelsen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon. kartlegging 

og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 

områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 

sammenstilles i en tabell hvor den samlede vurderingen fremkommer. 
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7. Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 

godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 

risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen. 



Nr  Kommentar / vurdering 
1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - 12.07.19 

 
«Vi viser til varsel om oppstart datert 11.07.2019.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene 
skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
 
Flom, erosjon, skred og overvann 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi 
 
Vassdrag- og grunnvannslillak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper 
for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor 
ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen 
kommer i berøring med energiimeresser. bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg . 
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelser. 
 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner beskriver hvilken flom- og skredprosesser 

som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert 

og godt nok dokumentert.  
 Miljøkommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 —  Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering og Norsk 
Vanns rapport BZZ -  Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling 

 Flere veiledere og verktøy finnes på nve.no/arealplan 
 

Dersom planen berører NVEs saksområder. skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 
planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nv.no 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.17 om NVEs bistand og verktøy i 
arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.» 

2 Sametinget 19.07.19 
 
 « (…)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 reguleringen. 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 år 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 

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet. 



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.» 
 

3 Bjørn og Tore Setså - 24.07.19 
«Er sammen med min bror eier av Hus 1 på Sjønstå. Vil bare på vegne av oss to uttale meg om de nevnte 
planer om opprettelse av massedeponi på Sjønstå. 
Vi vil på det sterkeste gå imot slike planer, da det ikke vil være forenelig med opprettholdelse av Sjønstå som 
fritidsområde for huseierne og besøkende! Det må være mulig i en så stor kommune som Fauske å finne mer 
egnede steder for slik aktivitet, slik at man slipper å trenge seg innpå feriehus og hytter! Stedet vil fullstendig 
miste sin verdi for hus/hytte-eiere dersom det skal foregå transportaktivitet med lastebiler, transportband og 
hjullastere m.m. Vi håper inderlig at dette kun er en mulig tanke og ikke et reelt forslag. Vil gjerne bli informert 
om mulige vedtak og beslutninger som tas i denne saken.» 
 

Fauske kommune regulerer 
ikke deponi ved Sjønstå 
(1841/88/1) på bakgrunn av 
innkomne innspill. 
Kommunen vil kun regulere 
deponiet i 
Trolldalen/Ågifjellet, som 
allerede er avsatt til fremtidig 
massedeponi i 
kommuneplanens arealdel. 
Det vil orienteres om den 
videre planprosessen. 
 
Øvrige merknader tas til 
etteretning. 

4 Johan-Arnt Hagen - 26.07.19 
«Jeg har nylig fått høre at det er planlagt massedeponi på Sjønstå. Jeg finner det merkelig at jeg som huseier 
ikke har fått melding fra kommunen om dette. Jeg vil herved klage på at Sjønstå blir brukt til deponi. Sjønstå har 
historisk betydning for meg og min familie. Vi har brukt Sjønstå som fritidseiendom i over femti år. Jeg har fulgt 
utviklingen der hele tiden. Fauske kommune har gjort lite for å bevare industridelen av Sjønstå. Alt ble revet på 
syttitallet. Dog har kommunen bidratt til å verne gården, museet og brua over elva. Å anlegge et massedeponi vil 
være å ødelegge området på Sjønstå enda mer. Denne plassen burde få være i fred med tanke på oss som er 
glad i stedet, og andre som har lyst til å se Sjønstå. Vi prøver å bevare det lille som er igjen av stedet. Det har 
vært nok rasering av Sjønstå. Fauske kommune bør finne en annen plass til deponi. Sjønstå er et fint sted som 
kan benyttes av private, kommunen og andre interesserte til fritidsbruk. Jeg nevner museet som er vernet, 
folkets hus som aktør for salg av mat osv. og oss som private eiere. Fjellvegmarsjen er et eksempel på bevaring 
av historien. F. eks kan kommunen bidra til skogrydding, bedre veg, utsetting av bord til besøkende som tiltak for 
å framheve Sjønstå La det bli framtiden for Sjønstå.» 
 

Fauske kommune regulerer 
ikke deponi ved Sjønstå 
(1841/88/1) på bakgrunn av 
innkomne innspill. 
Kommunen vil kun regulere 
deponiet i 
Trolldalen/Ågifjellet, som 
allerede er avsatt til fremtidig 
massedeponi i 
kommuneplanens arealdel. 
Det vil orienteres om den 
videre planprosessen. 
 
Øvrige merknader tas til 
etteretning. 

5 Stiftelsen Sjønstå gård - 21.08.19 
«Styret i Stiftelsen Sjønstå gård har behandlet varselet og for å sørge for at saken er skikkelig belyst 

Fauske kommune regulerer 
ikke deponi ved Sjønstå 



er det gjennomført møte med representanter fra Fauske kommune. Styret kan tilslutte seg gjennomføring av 
varsel for Trolldalen (Sjønståmoen) som fremtidig bruksområde som deponi. I dette området mener styret det 
ligger store muligheter for å kunne utvide dette ved behov. Angående deponi på Sjønstå (88/1) anser styret det 
som en forringelse av dette området, kanskje spesielt i forhold til transport på smale og dårlige veier. Den tiden 
Fauske kommune vil bruke det samsvarer med de åpningstidene om sommeren som er for Sjønstå. Dette vil 
medføre en hindring for de som vil besøke det kulturminnet Sjønstå representerer. Sjønstå gård er det eneste 
klyngetunet i Nord-Norge og ett av tre på landsbasis og er fredet av Riksantikvaren. Styret sier nei til oppstart av 
deponi på Sjønstå.» 
 

(1841/88/1) på bakgrunn av 
innkomne innspill. 
Kommunen vil kun regulere 
deponiet i 
Trolldalen/Ågifjellet, som 
allerede er avsatt til fremtidig 
massedeponi i 
kommuneplanens arealdel. 
Det vil orienteres om den 
videre planprosessen. 
 
Øvrige merknader tas til 
etteretning. 

6 Nordland fylkeskommune - 22.08.19 
«Planarbeidet skal legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser. Området i Trolldalen er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig massedeponi, mens området ved Sjønstå er avsatt til LNFR areal 
for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse og LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og 
rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: Gjeldende Fylkesplan for Nordland, 
kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas 
hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. 
sier:   
  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av arealplanleggingen. Det 
skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet bør være kartlagt 
som grunnlag for kommunal planlegging.  
c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike 
mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena.  
l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann, skal ivareta gjennom 
ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige vannmiljøplaner.  
  
Vi viser videre til kap. 8.5. Kystsonen:  

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet. Nytt varsel om 
oppstart med etterspurt 
informasjon vil sendes 
Nordland fylkeskommune. 



  
l) De ville stammene av laks, sjøørret og sjørøye må sikres i arealforvaltningen.  
  
Vi ser av ortofoto at det tidligere er gjort inngrep i området ved Sjønstå, som er avsatt til LNFRområde gjennom 
kommuneplanens arealdel. Selv om formålet med reguleringen er deponering av rene overskuddsmasser, er det 
særlig her interesser som må ivaretas i planleggingen.   
  
Sulitjelmavassdraget med Laksåga er anadrom strekning, og vi ber kommunen sikre at det tas hensyn til 
vannmiljø, og leveområdene til anadrome fiskearter. Informasjon om vannforekomster med miljømål, risiko- og 
påvirkningsanalyse finnes på vann-nett portal. Det generelle miljømålet er at alle vannforekomster skal ha god 
tilstand innen 2020. Vi viser også til vannportalens regionale side for mer informasjon om regional 
forvaltningsplan og vannområder i Nordland.   
  
Sjønstå er registrert som svært viktig friluftslivsområde med stor bruksfrekvens. Med bakgrunn i dette ber vi 
kommunen vurdere om planleggingen kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 8 og 10. Uavhengig av eventuell utredningsplikt må friluftsinteressene i området 
belyses og hensyntas i planleggingen.    
  
Med bakgrunn i manglende opplysninger og vurderinger i oppstartsmeldingen, og interessene i planområdet, 
gjør Nordland fylkeskommune oppmerksom på at planlegging av massedeponi ved Sjønstå kan være i strid med 
vesentlige regionale interesser knyttet til anadrome fiskearter, vannmiljø og friluftsliv. Vi viser her og til planfaglig 
del lenger ned i brevet.  
  
Planfaglig Manglende opplysninger Nordland fylkeskommune savner følgende opplysninger i 
oppstartsmeldingen:  

 Hvem som er tiltakshaver 
 Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift om konsekvensutredninger 
 Beskrivelse av området og mulige virkninger / konsekvenser av planleggingen / tiltaket 
 Saksgangen for den aktuelle reguleringsplanen  

  
Det er uklart om dette gjelder én eller to områdereguleringer. Ved områderegulering er det også viktig å få 
klarhet i om det planlegges ytterligere detaljering av områdene, eller deler av disse.  
  
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  



Oppstartsmeldingen nevner ikke om tiltaket er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning (KU). Forskriften 
omfatter tiltak som alltid skal behandles etter forskriften (jf. § 6 og § 7), samt planer og tiltak som skal utredes 
dersom de kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 8).   
  
For å unngå at det stilles spørsmål om evt. feil ved saksbehandling, anbefaler vi at kommunens vurdering og 
begrunnelse av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger ettersendes oppstartsmeldingen, og at fristen for 
innspill forlenges. Kommunens vurdering skal ta utgangspunkt i opplysninger gitt av forslagstiller.   
  
Digital plandialog   
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og 
publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig 
ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i 
planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av 
tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.     
  
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

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

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

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Det skal legges vekt på 
sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det vil 
si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer med 
funksjonsnedsettelser må ivaretas.    

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der barn og 
unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.    

  
Kulturminnefaglig  
Etter hva vi skjønner, skal områdeplanen blant annet legge til rette for deponering av rene masser fra 
kommunale byggeprosjekter i det gamle grustaket ved Sjønstå. Dette ligger like sør for Sjønstå gård, som er 
fredet av Riksantikvaren. Fylkeskommunen forutsetter at det blir tatt tilbørlig hensyn til Sjønstå gård som 
nasjonalt viktig kulturminne i det videre planarbeidet.   
  



Grustaket utgjør i dag et sår i kulturlandskapet. I reguleringsplanen må det stilles krav om at landskapet i 
deponiområdet skal restaureres og revegeteres med stedegne arter når virksomheten opphører. Plan for 
restaurering/revegetering bør sendes ut på begrenset høring. Gjort på rett måte, kan tiltaket på sikt være gunstig 
for kulturlandskapet. Ellers er planene ikke i konflikt med kjente, verneverdige kulturminner som 
fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Det vises til eget kulturminnefaglig innspill fra Sametinget.» 
 

7 Folkets hus Sjønstå - 23.08.19 
 
«Folkets hus Sjønstå er en av aktørene som har aktivitet på Sjønstå i sommerhalvåret og vil i den forbindelse gi 
noen merknader til områdereguleringen  

 Dagen vei fra fylkesveien ned til Sjønstå vi måtte oppgraderes / forsterkes og vedlikeholdes i større grad 
enn tidligere  

 Fra Trolldalen og ned til Sjønstå går den gamle «Fjellveien» langs elva. Denne ble i forbindelse med 
bygging av veien til Sulis i 1972 overfylt av masser fra Grustaket. Det er gitt flere lovnader om at veien 
skulle renskes opp og settes i farbar stand. Arbeidet er ikke gjort pr.dd. Vi forventer om at det blir tatt 
hensyn til dette i videre planarbeid om deponi i Grustaket  

 Navnebruk i varslet av områdereguleringen er svært misvisende i forhold til benyttet kart da deponi i 
Sjønståmoen er kalt for Trolldalen og det samme vil gjelde deponi i Grustaket på Sjønstå. Trolldalen er 
derfor ikke berørt  av dette planarbeidet i følge utsendt kart.» 

  

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet. 

8 Fylkesmannen i Nordland - 03.09.19 
  
«Vi viser til brev datert 11.07.2019 med varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen. Vi beklager sen tilbakemelding. 
 
Bakgrunn  
Planarbeidet tar sikte på å etablere to deponier ved Sjønstå og Trolldalen for mottak og deponering av rene 
masser. Området ved Sjønstå er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR med spredt bolig- fritids— eller 
næringsbebyggelse og LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Området ved Trolldalen er i gjeldende kommuneplan — 
kommuneplanens arealdel -avsatt av til fremtidig massedeponi. 
 
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  
Området ved Sjønstå utgjør etter det vi kan se omlag 25 daa. Dersom det legges til rette for deponering av mer 
enn 50.000 m3 masser, omfattes tiltaket av vedlegg ll til forskrift om konsekvensutredninger, tiltakstype 11. 

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet.  



Andre prosjekter k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse. Tiltaket må 
i så fall vurderes nærmere etter forskriften §§ 8 og 10. Området er registrert som svært viktig friluftsområde i 
Naturbase og vi viser i denne forbindelse til forskriften § 10 andre ledd c) som bl.a. omhandler tiltak som kan 
komme i konflikt med områder 
som er særlig viktige for friluftsliv. Kommunen må gjøre rede for sine vurderinger i denne forbindelse. 
 
Miliøfaglig uttalelse  
Overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller nyttiggjøres slik at de erstatter masser som ellers ville blitt 
brukt, er å anse som avfall jf forurensningsloven § 27. Massene må bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. 
forurensningsloven § 32. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på 
nærmere fastsatte vilkår.Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere 
deponi for ikke-forurensede masser. 
 
Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering 
av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det kan stilles andre krav til deponiet enn de som 
fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 9, bl.a. gjelder dette krav til dobbel bunntetting. 
Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset 
redegjør for kravene forurensningloven stiller til mellomlagring og sluttdisponering av overskuddsmasser i form 
av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. 
 
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden må det bla. 
redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Vi ber om at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiene ikke kan tas i bruk før det 
foreligger tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen.» 
 

9 Direktoratet for mineralforvaltning - 26.09.19 
   
«Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 6. 
september 2019. DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og 
har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.  
  
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser  
Bærekraftig forvaltning av mineralressurser innebærer å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for 
fremtiden og kommende generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å 
båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger andre 

Tas til etteretning i det videre 
planarbeidet. 



begrensninger for framtidig utnytting av ressursene. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun 
kan tas ut der den naturlig forekommer.   
Om planen  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser. Området for 
Trolldalen er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig massedeponi. Området ved Sjønstå er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse og LNFR areal 
for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. Områdene er ikke regulert.  
  
Uttalelse fra DMF  
I følge Norges geologiske undersøkelse ligger begge områdene innenfor en registrert forekomst av sand og grus 
av lokal betydning1. Forekomsten er en breelvavsetning, og har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas 
utløp og videre sørover på østsiden av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det har vært tatt ut masser i begge 
planområdene.   
 
Utredning av mineralressurser  
DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredninger (2017), § 
21. Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn.   
DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for den registrerte sand- og grusforekomsten (volum, mineraltype 
og kvalitet), og at konsekvensutredningen behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av 
forekomsten på kort og lengre sikt.   DMF oppfordrer kommunen til å vurdere alternative lokaliteter for 
deponering av masser på Sjønstå, dette for å unngå båndlegging av mineralressurser som kan bli viktige mtp 
utvinning i fremtiden.   
  
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.» 
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Søknad - dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune vedtar at søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 1.3, 
legges ut til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader i høringsfasen, 
delegeres det til administrasjon å fatte endelig vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, med 
følgende forbehold: 
· Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. Det skal 

fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene. 
· Det skal vises i situasjonsplan hvordan forholdene og krav som stilles blir fulgt opp, inkl 

plassering av bygg, uteoppholdsareal, avkjørselsforhold, parkering og beplantning, samt evt 
støyskjermingstiltak som vurderes etter støyrapport. Situasjonsplanen skal godkjennes av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 

· Området vurderes å være i eller i nærheten av kvikkleireutsatte områder og det skal ikke 
igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av geoteknisk 
undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være gjennomført før 
igangsettelsestillatelse gis. 

· Det legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging skal harmonere 
med omgivelsene og stedets særegenhet.  

· Maks utnyttelsesgrad for bygget skal være 31% og maks mønehøyde settes på 7,5 m. 
· Minste oppholdsareal per boenhet skal være minimum 35 m2, maks etasjehøyde 2 + 

tilbaketrukket og parkeringsareal til bil 1,4 og sykkel 2 per boenhet. 
· Det utarbeides sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny bebyggelse og 

konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars og 23. 
september). 

· Utover kravene som stilles her, skal kommuneplanens arealdel gjelde. 

 
 
Vedlegg: 
17.01.2020 103/619 - Mesterbygg Fauske AS - Søknad om dispensasjon - Torggata 1431138 

17.01.2020 FD2FD1E8-FB1B-49AA-9045-6C53FFC64CED_00002V00001.pdf 1431139 

17.01.2020 FD2FD1E8-FB1B-49AA-9045-6C53FFC64CED_00002V00002.pdf 1431140 

17.01.2020 FD2FD1E8-FB1B-49AA-9045-6C53FFC64CED_00002V00003.pdf 1431141 

17.04.2020 Nordland fylkeskommune - Uttalelse søknad om dispensasjon fra plankrav 1437048 

17.04.2020 Statens vegvesen - Høringsuttalelse -  søknad om dispensasjon fra plankrav 
- gnr. 103619 - Fauske kommune (270512) 

1437049 

17.04.2020 Asgeir Odde - Klage vedrørende nabovarsel - side 1 1437050 

17.04.2020 Asgeir Odde - Klage vedrørende nabovarsel - side 2 1437051 

17.04.2020 Kristine Rønning Fjellbakk - klage nabovarsel 1437052 

17.04.2020 Svar fra Mesterbygg - klage vedrørende nabovarsel (tomt ) 1437053 

17.04.2020 NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av tremannsbolig på 
GBnr 103619 - Fauske kommune (273295) 

1437730 



 
Saksopplysninger: 
Mesterbygg Fauske AS har sendt inn søknad om dispensasjon fra plankrav for å kunne oppføre en 
tremannsbolig på tomt 103/619 i Fauske, nord for Torggata 32, se bilde: 
 

 
 
 
Begrunnelse fra søker/tiltakshaver: 
‘’Mesterbygg Fauske AS har kjøpt tomt Gnr 103 Bnr 619 i felt B26. Her har vi fått opplyst fra Jan Ivar 
Karlsen i epost den 22.10.19 at det kunne gis dispensasjon etter kommuneplanen til bygging av to 
boenheter på denne tomta. For eventuelt tre enheter måtte tomta omreguleres. 
Vi har vært i kontakt med MG Arkitekter og forhørt oss om regulering. Å regulere en tomt vil  ifølge dem 
koste det samme som å regulere hele feltet. Dette vil medføre så store kostnader at prosjektet ikke ville 
være realiserbart. De rådet oss til å søke om endring/dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan ut fra 
at utnyttelsesgrad er endret til 50% og at kommunen ønsker fortetting i sentrumsområdet. 
 
Naboer er positive til prosjektet og har allerede gitt tillatelse til å bruke eksisterende vei inn til tomta. 
Derfor søker vi om en mindre endring/dispensasjon i eksisterende reguleringsplan for å få bygge tre 
boenheter på tomt, Gnr 103 Bnr 619 i felt B26. Bygget er på skissestadiet. Vi tar utgangspunkt i 
tremannsbolig som tidligere er bygd i Balmigata men her tenker vi å fornye fasaden. Bygget vil ha et 
bebygd areal på ca. 230 m2 som gir en utnyttelsesgrad på 31%. Boligene settes på støpt plate på mark i 
to etasjer.’’ 
 
Tomta er i kommuneplanens arealdel for sentrum regulert til boligformål. Tomta ligger i område B26 og 
er ikke regulert gjennom detaljregulering. Dette medfører at plankrav gjelder i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser § 1.3: 

For områder avsatt til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 skal tiltak etter pbl § 
1-6 eller fradeling til slike tiltak ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.  

 



Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Dokumentene har vært ute til høring i 4 uker til naboer og regionale/statlig myndigheter som direkte 
blir berørt. Det er kommet inn følgende merknader i høringsperioden: 
 
NVE: 
Kommunens foreløpige vurdering er at dispensasjonen kan innfris med blant annet følgende vilkår:  

«Området vurderes å være i eller i nærheten av skred- og kvikkleireutsatte områder og det skal 
ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av geoteknisk 
undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være gjennomført før 
igangsettingstillatelse gis» 

 
Kommentar saksbehandler: 
Tas til etterretning. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige planfaglige merknader til planforslagets arealdisponering eller til 
kommunens vurderinger. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. 
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland 
underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre 
arbeide i marken. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden om dispensasjon fra eksisterende plan for oppføring 
av tre boenheter på tomta. Det legges til grunn at tiltaket får adkomst fra kommunal gate og at 
støykravene blir ivaretatt. 
 
Anita Paulsen og Asgeir Odde: 
Viser til Naboloven § 2 om at en eier ikke ha, gjøre eller sette i verk tiltak som er til unødvendig skade 
eller ulempe for nabo eller nabolaget.  

1. Det står opplyst på kommunekart.com at dette området er regulert som «Lekeplass» og at det 
bør bli tatt hensyn til alle barna omring Torggata som kunne hatt en lekeplass i nærområdet. 
Dette vil også hindre barn i å krysse farlig trafikk for å leke andre plasser. Viser også til Plan og 
bygningsloven §1-1 med hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk utforming av 
omgivelsene. 

Kommentar saksbehandler: Endring av reguleringsplan for Jernbanegata er gjort i 2002 og 
digitaliseringen ble ikke riktig gjennomført. Dette medførte at et forslag til lekeplass som ble tatt 
ut etterpå, ikke ble slettet fullstendig i kart. Tomta som nå foreligger til behandling har aldri vært 
regulert til lek. Det er imidlertid regulert to lekeplasser i Torggata som er egnet for opparbeiding. 
Boligfelt B26 ligger imellom disse to lekeplasser, og bør i en eventuell reguleringsprosess, sees i 
sammenheng med de omkringliggende planer. Tomt 103/619 som nå foreligger til behandling 
ligger i boligfelt B26. Nærmeste lekeplass er 38 m fra tomta, FL, og  er avsatt i reguleringsplanen 
‘’Endring av Jernbanegata’’ bak eiendommen til klager. Området som er regulert til lekeplass vil 
være egnet for boliger i boligfelt B26 i kommuneplanens arealdel for sentrum. Lekeplassen skulle 
vært opparbeidet før leilighetene på Jernbanegata skulle tas i bruk (jf. reguleringsbestemmelse § 



5). Dette er dessverre glemt i saksbehandlingen, og bør vurderes som egen sak. Det er også avsatt 
lekeareal i reguleringsplan for Torggata 16, som er kommunal eiendom. Denne er helle ikke 
opparbeidet. 
2. Viser til kommuneplanen §1.11 Sentrum og tettstedsutviklig, at blant annet identitet og 

egenart skal ivaretas. Området har etter klagerens mening en historikk og det er viktig å 
fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter.  

Kommentar saksbehandler: En kan ikke se at identitet og egenart forsvinner ved å bygge tre 
leiligheter i området. Området rundt tomta er allerede bebygd med boliger og leiligheter i dag, og 
utforming, samt estetikk av tomta kreves ivaretatt gjennom gjeldende kommuneplanens arealdel. 
3. Henviser til Kommuneplanens arealdel vedrørende grøntarealer: «Sammenhengende 

grønndrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for lek og rekreasjon skal ivaretas 
og styrkes. Eksisterende grøntstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten at 
det foreligger særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsarenaer. 

Kommentar saksbehandler: området er ikke regulert til grønnstruktur og denne paragrafen er 
derfor ikke gjeldende i denne saken. 
 

I tillegg nevnes naboloven § 9 om erstatningsansvar:  
Forventer at boligverdien reduseres med dårlig utsikt og solforhold. Frukthage mot vest vil 
bli påvirket ved manglende solforhold. 
Kommentar saksbehandler: det kreves sol-skygge analyse for å synliggjøre konsekvensene av 
en ny bygning. Dette må vurderes i byggesaksbehandling og vil ikke bli vurdert i denne 
saken. Dersom det viser seg at analysen medfører tap av verdi for naboer, vil dette gjøre at 
det må finnes alternative løsninger før tiltak kan igangsettes. 

 
Kristine Rønning Fjellbakk: 
Boliger i Torggata har en allé med trær, som bør ivaretas så langt det er mulig, for å holde byen grønn og 
fin men også for å ivareta CO2-opptak og støyskjerming. Det vises til kommuneplanen §1.11 Sentrum og 
tettstedsutviklig (listen er ikke uttømmende): 

· identitet og egenart – fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter. 
· Å skape trygge bomiljøer med egnede områder for sosialt samvær, rekreasjon og lek. 
· Øke arkitektonisk og estisk kvalitet på bygningsmasse og uterom i kvartaler og gater. 

Plan og bygningsloven §1-1 legger vekt på hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene. 
Kommentar saksbehandler: Hensynene vil bli ivaretatt gjennom estetisk utforming av bygget. Dette er et 
krav som fortsatt gjelder, i likhet med alle andre bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Tiltaket må 
vurderes nærmere når konkrete byggeplaner foreligger i byggesaksbehandlingen for å sikre at kravene 
etterkommes. 
 
Det vises til at uteoppholdsareal ikke skal ha støynivå høyere enn anbefalte grenseverdier. Det kan lages 
uteoppholdsarealer på tak eller altan, men klager kan ikke se at disse skal bli mindre berørt av 
støy/forurensing. 
Kommentar saksbehandler: Etablering av 3 leiligheter vil gjøres etter kommuneplanens bestemmelser. 
Krav om uteopphold, maks % BYA og BRA m.m. er del av dette, og det forutsettes at dette vurderes nøye 
i byggesaksbehandlingen. 
 
Det fremkommer ikke av mottatt tegningsgrunnlag, da disse hverken er målsatt eller i riktig målestokk, 
byggets høye, og nøyaktig plassering på tomten. Det er ikke inntegnet hvor inn/utkjøring blir, men det 
fremkommer på tegningsgrunnlaget at det blir carporter langs bygget, noe som kan bety en «åpen» 



utkjøring. Dette er meget uheldig, da det skaper en uoversiktlig vei for mine barn, naboens, samt andre 
barn som ferdes i nabolaget. 
Kommentar saksbehandler: byggets utseende og høyde, carport mm er ikke noe som skal behandles i 
denne saken. Det er satt krav om dette i kommuneplanens arealdel (sentrumsplanen, sone B) og detaljer 
av bygg vil bli vurdert i byggesak. 
 
Viser til ‘’Lekeplass’’-tekst på tomten som vises i kommunekart.com.  
Kommentar saksbehandler: Dette er kommentert under klage fra Anita Paulsen og Asgeir Odde, pkt 1. 
Dette er rettet i kartbasen. 
 
Det vises til skriv fra regjeringen.no om pbl § 11-9. Det stilles spørsmål om det bør gjennomføres 
konsekvensutredning.  
Kommentar saksbehandler: det er ikke krav om konsekvensutredning for området, da tiltaket er i tråd 
med boligformål. Det er imidlertid krav om geoteknisk vurdering, samt støyutredning, i tråd med 
nasjonal føringer og krav i Kommuneplanens arealdel. Dette vil komme med som forbehold for en 
eventuell dispensasjon. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området ligger i et tett bebygd område hvor de fleste tomter er bebygd med ulike typer bolig. I 
kommunen er det behov for flere boliger som ikke nødvendigvis er enebolig. Det har vært en sterk 
økning av boligblokker i de siste 10 årene, og dette viser en økning av interesse for disse type boliger på 
boligmarkedet. Området er akkurat utenfor sone A som gir mulighet for mer fortetting enn i sone B. 
Retningslinje for bolig, areal og transportplanlegging gir føringer som tilsier at kommunen bør satse på 
fortetting i tettbygde strøk. Her er det selvfølgelig viktig at fortetting gjøres med kvalitet. Søknaden som 
nå er sendt inn kan gi utbygger mulighet for etablering av 3 boenheter, istedenfor 2. Dette vil medføre 
fortetting, men ikke til en såpass grad at det forringer kvalitet i området. 
 
Det bør imidlertid stilles krav om oppfølging av de retningslinjer for vurdering av reguleringsplaner 
under § 1.3 i kommuneplanens bestemmelser. Tomta ligger i direkte nærhet til veien E6 med års 
døgntrafikk på 9050 (gjennomsnittlig antall biler per dag). Tomta er vurdert å være innenfor støysone og 
må utredes nærmere i byggesaken for å sikre at boenheter ikke er i gul/rød sone, og at det evt. gjøres 
støyreduserende tiltak, i tråd med retningslinjer for støy (t-1442). I tillegg må det gjøres en vurdering om 
det skal tas grunnundersøkelser for å finne ut av geotekniske forhold og kvikkleirefare. 
 
Det anbefales å gi dispensasjon med følgende forbehold: 

· Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. Det skal 
fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene. 

· Det skal vises i situasjonsplan hvordan forholdene og krav som stilles blir fulgt opp, linkl 
plassering av bygg, uteoppholdsareal, avkjørselsforhold, parkering og beplantning, samt evt. 
støyskjermingstiltak som vurderes etter støyrapport. Situasjonsplanen skal godkjennes av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 

· Området vurderes å være i eller i nærheten av skred- og kvikkleireutsatte områder og det skal 
ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av geoteknisk 
undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være gjennomført før 
igangsettelsestillatelse gis. 

· Det legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging skal harmonere 
med omgivelsene og stedets særegenhet.  

· Maks utnyttelsesgrad for bygget skal være 31% og maks mønehøyde skal være 7,5 m. 
· Minste oppholdsareal per boenhet skal minimum være 35 m2, det skal være etasjehøyde på 

maks 2 + tilbaketrukket og parkeringsareal til bil 1,4 og sykkel 2 per boenhet. 
· Det utarbeides sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny bebyggelse og 

konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars og 23. 



september). 

 
Dersom disse kravene oppfylles vurderes det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene er etter en samlet vurdering klart større enn ulempene.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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' MESTERHUS
- det blir som  avtalt

w

Mesterbygg fauske AS

Industriveien 16

8208  Fauske

Fauske Kommune

Ved Rune Reisænen

8200  Fauske 15.01.2020

SØKNAD  OM  MINDRE ENDRING/DISPENSASJON.
Mesterbygg Fauske AS har kjøpt  tomt  Gnr 103 Bnr 619 i felt  B26.  Her har Vi fått opplyst fra J an Ivar

Karlsen  i  e—post den  22.10.19  at det kunne gis dispensasjon etter kommuneplanen til bygging av to

boenheter på denne  tomta.  For eventuelt tre enheter måtte tomta omreguleres.

Vi har vært i kontakt med MG Arkitekter og forhørt oss om regulering. Å regulere en  tomt  Vil ifølge

dem koste det samme som å regulere hele feltet. Dette vil medføre så store kostnader at prosjektet

ikke ville være realiserbart. De rådet oss til å søke om endring/dispensasjon fra eksisterende

reguleringsplan ut fra at utnyttelsesgrad er endret til 50% 0g at kommunen ønsker fortetting i

sentrumsområdet.

Naboer er positive til prosjektet 0g har allerede gitt tillatelse til å bruke eksisterende vei inn til  tomta.

Derfor søker vi om en mindre endring/dispensasjon i eksisterende reguleringsplan for å få bygge tre

boenheter på tomt, Gnr  103  Bnr 619 i felt B26. Bygget er på skissestadiet. Vi tar utgangspunkt i

tremannsbolig som tidligere er bygd i Balmigata men her tenker Vi å fornye fasaden. Bygget vil ha et

bebygd areal på ca.  230 m2  som gir en utnyttelsesgrad på  31%.  Boligene settes på støpt plate på mark
1  to etasjer.

Håper at kommunen er velvillig innstilt til prosjektet og ser fram til et positivt  svar.

Vedlagt:

.  Skisse av plan for boligen.

.  Avtale om veirettighet.

12/7 ' /  ,—

[:flfip Øfzv/
For Mesterbyg s e AS:

Bård Ørnes.

Daglig leder.

Org.  Nr. 912 555 585 MVA
åo*"'»% ESTERB Y  GG Adr.  Industriveien  16 8208  Fauske
9E; FA USKE= Mobil.97 53 60  26/93 02 70 56

°)

*susv' BYGGMESTRENE STEN ANDERSEN OG BÅRD ØRNES  E—post= postGmesterbyggfauske -  no

"FN.; .



AVTALE

VEIRETTIGHET

Det bekreftes ved denne avtalen at eiere av gnr 103 bnr 619 gis rett til å bruke vei som

går mellom eiendommene gnr 103 bnr  1481  og gnr 103 bnr 619 inn til sin tomt. Veien

er tilknyttet gnr 103 bnr 284.

Dette under forutsetning av at eiere av gnr 103 bnr 619 er med og deler på

vedlikehold og brøyting av veien

Avtalen kan tinglyses.

....................................................



h
tt

p
s:

//k
0m

m
u

n
ek

ar
t.

co
m

/k
lie

n
t/

u
ts

kr
if

t/
?

fu
n

ks
jo

n
=v

is
p

u
n

kt
&

x=
67

.2
61

54
95

65
85

10
3&

y=
15

.3
...

,r
i fl

F
au

sk
e

 ko
m

m
un

e

'
 ‘_

 A

'a
»;

 
. 

'
"U

:?
” 

- 
”'

N
']-

'”
 

..

...
 

* 
1

 .
 .1

 
.

'
 =

 
'

 » 
*.

 -
tj

/

'n
'—

k 
' 

.
.»

 
4/

 
v

"*
 

. 
,. . \A

.. 
(' 

(' 
Ix

=
 .

 .
 —

 \
x

 .
_ 

.

-_
 

"
 J

a

. 
x.

 
. 

.
 »

 -
 -—

 
'.1

. 
,.»

 
”.

. 
» 

J
 \

 '.—
- 

- 
1

 x
 , 

'.

'. o
 .

 

)
x
 

,

&
”a

 
‘2

8 
f"

 
"f

” 
('.

i 
/

"v
 

.
%

"*
 

.. 
. 

. 
..

; 
* 

,
 

6.
51

%
.

. 
' 

1 
V

".
 

,. 
., 

—
 

. 
»

. 
,. 

,..
 «

m
ao

: 
. 

- »
. 

'
\

 —
. 

w
 

! 
...

—
-

., 
I. 

1 
1

.N
' 

,
'. 

' 
. 

l
./ 

x 
_

;f
 

o
 

., 
-,

 
. 

' 
' 

' 
.

 "
 i 

J.
,»

-
,

14
.
,
 

1 
.
 

.
.J

 
".

 
,

 1

1 <
 .

1
.!

xx
, u

 G
P

A
”!

 1 
'

\ N
.

. 2
2

".
X

. 
.i.

\ 1 I I I

‘1
8

.-
 

'3
A

 
s

»,
 '

 
B

.)
”

- 
"x

 
x}

 
M

b
H

 
"5

.3

1, 1. x.
,—

. i
 1

f*
-
 

['
en ?

., . '» 3" N .-



10
00

0

»o
as

A
F

w
s 

w
o

as
kr

w
s 

«o
as

Å
rw

s

S
ki

ss
e 

fø
rs

te
 

et
as

je

 

 

10
3/

61
9

M
ål

 1 
21

00
18

80
0

,,,
,, 

,,,
, 

7,
7 

, 
i;

 
,, 

, 
,, 

, 
...

,,.
...

...
. 

,,,
 

., 
,,,

, 
,,,

,,,
 

,.-
 

Å
, 

,, 
,—

 
...

,—
 

,v
—

,,,
,,J

,,,
,, 

,, 
,,,

, 
- 

,,.
.. 

,

95
00

 
A

jf
 

93
00

9:
21

 A
F

 w
 g

m
 

A
F

 w
 

vo
w

 
A

F
 v

2 
9m

 
Å

r 
vv

l
 

l 
l

l 
l 

l

, 
l 

'l
i 

' 
ll

; 
23

4 
L

" 
“J

 
' 

23
3 

23
9 

24
0 

24
1

m
 

S
tu

e/
K

w
kk

en
 

L
 —

 —
 J 

l 
S

O
V

 
U

te
bo

d 
U

te
bo

d 
U

te
bo

d
E

 
38

.8
 m

2 
l_

_ 
7-

8 
m

2 
11

.0
 m

2 
10

.8
 m

2 
11

.1
 m

2

r
 __

__
__

__
__

_
I

 «
 1 

l

i
I

l
l 

l 
' 

O
l 

1 
l

 g 
C

) 
O

; 
»
o

;,
 . 

l
 ‘f

 
23

8
! 

l
 , 

g
! 

T
ek

n/
B

od

ll
 l 

N
 

45
m

?
1 

l
;

l 
1 

l 
—

—
—

l 
l 

—
--

 : 
C

A
R

P
O

R
T

f
 

/
 x 

--
- 

'
zå

åG
se

 
’
 

\
 

Q
 —

—
—

 h
 ,-

,X
 

.
l

 : 
. 

' 
"*

 
: /

 
\

=
 l

 . 
23

5
 x 

/
 

23
6 

/
2
3
7
\
 

O
 **

" 
l(

 
l

‘i 
=

 
S

o
v 

*—
- 

—
1V

F
 

/
B

ad
 

x 
**

” 
h

 
/

3‘
 

3 
12

.2
m

2 
00

 
69

m
2 

l6
.7

m
2 

l 
**

* 
l\\

 
//

l 
l 

l 
9

 , 
l

 , 
~\

 
\
 

**
” 

"
z
2
5
7
%
 w
 

, 
7—

7 
I/ 

X
 x

 ,G
ä

V
in

te
rh

ag
e 

', 
"’

.
 69

n
fl

 
i 

C
) 

7”
__

J 
ll

l 
l 

l 
I 

/

, 
8

 ,, 
X

,,x
 

&
 

_ 
_

l

lE
x2

5F
V

H
5 

am
kr

 w
 sm

kr
vu

 
"T

” 
"f

10
x2

1 
D

1
 "

 9—
9I

 w
 

U
P

l<
 

83
00

‘3
 

l 
10

50
0

,,,
,,,

,,,
, 

,,,
,,,

,,,
, 

,,,
,,,

7 
, 

,, 
,,,

 
, 

,

40
00

60
00



v2
5 

F
 s

Iv
A

 w
 4

 *c
xz

a
 :

 sr
'å

 w
 2 

'0
x2

4
 :

 sm
å 

w
eS

ki
ss

e 
an

dr
e 

et
as

je

  
  

 

10
3/

61
9 

. 
"

 ,, 
,

M
ål

 1
 :1

 0
0 

25
8

V
in

te
rh

ag
ew

—
i

7.
6 

m
2 

—

9/
1 

1 
E

) 
93

85

] 
V

21
29

F
V

V
O

E
‘J

C
'2

19
97

 
W

ok
 

30
 

10
l2

9A
fV

11
L1

30
 

‘Z
X

Z
B

F
V

A
IV

 
'

 'w
12

12
9F

V
4

l 
W
 

24
x2

9 S
G

 D
3

c,
 

I

3 
:

ä 
24

9 
l
 

24
8 

24
2 

i

g 
S

tu
e/

K
jo

kk
en

 
L_

__
J

 : 
B

ad
 

G
 

S
tu

e/
K

jø
kk

en
 

'—
-—

 J
E

 
41

,6
 

m
7 

l 
9.

1 
m

? 
*4

12
 

m
?

5 
l

-s
 

l 
,

 .
; 

ve
 

u
å 

: 
O

 
R

Ø
R

O
P

P
LE

G
G

m
 

r
 __

__
__

__
 

J

‘
'

 1 
l 

W
 

Q
 

©
 

J
. 

1 
__

__
__

u:
 

1 
o 

o 
O

m
 

("
)

g 
, _

__
__

__
5,

5 
5
 

25
5 

‘3
 

m
 24

3 
24

4
. 

f: 
g;

 
—

 
8 

V
F

 
3 

8 
V

F
 

T
ek

n/
B

od
5”

 
1 

g!
 

5.
1 

m
2 

'
 

(3
, 

4.
2 

m
? 

3.
4 

rn
?

C
T

 
‘
 
a
 

__
__

__
_ 

e
‘
 
‘

 1

Q
22

x2
1 

G
L 

19
 

S
G

1 
1 

O
 

_ 
_

25
61

‘
 

24
7 

24
6 

24
5

V
in

te
rh

ag
e 

25
2 

25
3 

25
4 

B
ad

 
S

ov
 

S
ov

6.
9 

m
2 

1 
S

ov
 

T
ek

n/
B

od
 

S
ov

 
6.

9 
m

? 
6.

6 
m

? 
12

.2
 

m
?

' 
' 

11
3m

2 
3.

8 
m

? 
6.

1 
m

2

=
 

U
P

, 
. 

. 
O

 O
o 

&

m
m

rv
m

 
9m

 
rv

v 
9:

?!
 

vw
 

q-
zw

A
r 

vw
 

"
 

qv
 

w
ln

o 
91

21
Å

F
V

14
F

1m
W

Å
Iv

vd
if'

w

9x
2‘

 
F

w
 

ga
v 

rv
w

83
00

 
%

25
00

 
44

 
8
0
0
0

 
=

a 
LV

S

08 10
00

0



 

Vår dato:  09.03.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

20/3596- 4   

20/34962 

Deres dato:  20.02.2020 

Deres 

referanse:  

20/2820 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Plan, Næring, Kultur, Klima og Miljø 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kulturminner i Nordland 

 8048 Bodø   Martinus Hauglid 

    Tlf: 75 65 05 26/ 909 59111 

Besøksadresse Prinsensgt. 100   

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføre en 

tremannsbolig på tomt 103/619 i Fauske kommune   
 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 

 

Regional arealpolitikk  

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

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Fylkeskommunen har ingen 

vesentlige planfaglige merknader til planforslagets arealdisponering eller til kommunens 

vurderinger. 

 

Kulturminner 

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om 

kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 

 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge 
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en 
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det 
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. 
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 

http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=381&FilId=21940


 

 

2 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Martinus Hauglid 

       arkeolog 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fjordgt. 5 Statens vegvesen 

Transport og samfunn   9405 HARSTAD Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Inger Moen Utnes / 95049475 20/43132-2   20/2820 27.02.2020 

     

      

Høringsuttalelse - søknad om dispensasjon fra plankrav - gnr. 103 bnr. 619 

- Fauske kommune. 

 

Det vises til høringsbrev ang søknad om dispensasjon fra plankrav. 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden om dispensasjon fra eksisterende plan 

for oppføring av tre boenheter på tomta. Vi legger til grunn at tiltaket får adkomst fra 

kommunal gate og at støykravene blir ivaretatt. 

  

 

Transportforvaltning nord Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonsleder Inger Moen Utnes 

 Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Asgeir Odde og Anita Paulsen

Jernbanegata 4

8200 Fauske

Fauske 16.02.20

Mesterbygg Fauske AS

c/o Bård Ørnes

Industriveien 16

8208 Fauske

Klage vedrørende søknad om endring/dispensasjon til Fauske Kommune

Viser til nabovarsel mottatt den 04.02.20 vedrørende søknad fra Mesterbygg Fauske AS til Fauske

kommune om endring/dispensasjon  i  reguleringsplan for å bygge tre leiligheter.

Vi sender med dette skrivet en klage vedrørende søknad om bruksendring av eiendom iTorggata

med Gnr. 103 og Bnr. 619 da dette har vesentlig påvirkning på flere faktorer som berører våre samt

naboer sine interesser.

Nabo/oven  §  2 —  Tiltak  til ulempefor nabo

«Naboloven § 2 inneholder bestemmelse om at en eier ikke ha, gjøre eller sette  i  verk tiltak som er til

unødvendig skade eller ulempe for nabo eller nabolaget.»

Ivår vurdering er det ikke tatt hensyn til hvor mye ulemper en reguleringsendring for å bygge

leiligheter vil påvirke oss som nabo og andre naboer omkring;

0 Det står opplyst på kommunekart.com at dette området er regulert som «Lekeplass» og da

mener vi at det bør bli tatt hensyn til alle barna omring Torggata som kunne hatt en lekeplass

i nærområdet. Dette vil også hindre barn  i  å krysse farlig trafikk for å leke andre plasser.



Plan og bygningsloven  §1-1  legger vekt på hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og

estetisk utforming av omgivelsene. Hvordan skal dette bli hensyntatt ved å søke om

endring/dispensasjon for å bygge tre leiligheter?

Vedrørende kommuneplanen §1.11 Sentrum og tettstedsutviklig, fremkommer det blant

annet at identitet og egenart skal ivaretas. Dette området har en historikk og det er viktig å

fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter. Det er også beskrevet om å

skape trygge bomiljøer med egnede områder for sosialt samvær, rekreasjon og lek.

Henviser til Kommuneplanens arealdel vedrørende grøntarealer: «Sammenhengende

grønndrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for lek og rekreasjon skal ivaretas

og styrkes. Grøntstruktur områder skal i størst mulig grad sikres mot allmennhetens

tilgjengelighet og fremme folkehelse. Eksisterende grøntstrukturområder skal ikke

omdisponeres til andre formål uten at det foreligger særskilte grunner eller tllfredsstillende

erstatningsareanaer.

Nabo/oven  § 9  —  Erstatningsansvar

«Naboloven § 9 inneholder bestemmelser om erstatningsansvar dersom noen har lidt et økonomisk

tap på grunn av skade eller ulempe som er  i  strid med bestemmelsen  i  naboloven §§ 2-5.»

Bekreftet fra megler at boligverdien vår vil falle betraktelig iverdi, hvis denne søknaden blir

godkjent fra Fauske Kommune og det blir oppført 3 leiligheter. Utsikt og solforhold vil bli

stert redusert noe som kan påvirke verdien i stor grad ved et eventuelt salg.

Frukthage mot vest vil bli påvirket ved manglende solforhold.

Med disse argumentene håper vi det taler imot godkjennelse for søknad fra Mesterbygg Fauske AS til

Fauske kommune om endring/dispensasjon i reguleringsplan for å bygge tre leiligheter i Torggata

Gnr. 103 og Bnr. 619. Fauske er i utvikling og det vil være befolkningsvekst, men det finnes flere

andre plasseri Fauske kommune som passer bedre til boligformål slik at alle kan være fornøyde.

Mvh,

Anita Paulsen og Asgeir Odde
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Kristine Rønning Fjellbakk  
Torggata 34  
8200 Fauske                                                                                                               Fauske den  15.02.20   
  
  
Mesterbygg Fauske AS  
V/Steve L. Mørsvik   
Industriveien 16  
8208 Fauske  
  
  
Viser til mottatt nabovarsel 03.02.20 og jeg har følgende jeg ønsker å belyse:   
 
 
En dispensasjonssøknad skal være grundig angitt, og det vil ikke være en vesentlig fordel at et firma 
får økt økonomisk vekst, gjennom ett prosjekt. Det er slik jeg ser det, viktig, at alle firmaer blir 
behandlet likt, og at reelle forhold, stilles til grunn for en dispensasjon. Det er heller ikke slik at 
dispensasjoner skal gis for å forenkle og lette økonomiske interesser, det skal benyttes i 
unntakstilfeller jf. §19-2. Her står blant annet «kommunen bør ikke dispenserer fra planer…» det står 
også «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»   
  
Slik jeg ser det, er det ikke åpnet for å bygge to enheter, uten reguleringsplan, da det meste av tiltak 
er nevnt i Plan og bygningslovens §1-6 (Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, 
herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og 
anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til 
m) slik som nevnt i kommuneplanens arealdel henviser til, da det er snakk om tiltak i sone A og B, jf. 
del 8, Bestemmelsesområder (PBL §11-9) punkt 8.1.   
  
 
Vi har «alle» nedover i Torggata en alle’ med trær, noe som kjennetegner området. Min venninne fra 
Kjøpsvik har fortalt en bekjent fra Megården, at jeg bodde i gaten med husene som hadde alle’, og 
personen visste straks hvor dette var. Dette er kjennetegnet for området, om bør ivaretas så langt 
det er mulig. Slik jeg ser det, vil dette også være ett argument, til å bevare disse, for å holde byen vår 
grønn og fin men også for å ivareta co2opptak og støyskjerming. Disse trærne som står så fint, har 
gjort en solid jobb, og de ble nok stolt plantet av tidligere eiere.  
Det fremkommer også i kommuneplanen §1.11 Sentrum og tettstedsutviklig (listen er ikke 
uttømmende):   

 identitet og egenart – fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter.   
 Å skape trygge bomiljøer med egnede områder for sosialt samvær, rekreasjon og lek.   
 Øke arkitektonisk og estisk kvalitet på bygningsmasse og uterom i kvartaler og gater.   

 
Det er nevnt i reguleringsplanen «Møllnveien alt2» : Store trær (over 5m) og vegetasjon som gir 
levirkning. Må ikke fjernes uten bygningsrådets samtykke.   
 
Plan og bygningsloven §1-1 legger vekt på hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.   
Hvis vi skal fokusere på en folkehelsekommune der alle trives, må man begynne å ivareta det som er 
trygt og estetisk, det som gjør at man faller til ro, og ønsker å bli boende. 



Det er nok samsunnsøkonomisk å bygge tettere, men det er ikke alle tomter som er like godt egnet, 
til alle formål. Viktig å tenkte på at bygget må tilpasses tomten, og ikke tomten tilpasses bygget.   
 
Iht. Statens vegvesen støykart, ser det ut til at store deler av tomten ligger i gul sone, noe som er 
uheldig.  
 
Om uteoppholdsarealer står det følgende i kommunedelplanen: §1.9 Uteoppholdsareal er deler av 
tomta som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. Arealet skal plasseres og utformes slik 
at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy forurensing og annet miljøbelastning. 
Uteoppholdsareal skal ikke ha støynivå høyere enn anbefalte grenseverdier.   
Det kan lages uteoppholdsarealer på tak eller altan, men kan ikke se at disse skal bli mindre berørt av 
støy/forurensing.   
  
 
Fra ca senter E6 til nabo (overkant av denne eiendommen) 103/1497 er det ca 65m. Hvor det i 
kommuneplanesarealdel er krav til 50m fra Riksveg/Fylkesveg og 15m fra midt kommunal vei.  Det at 
en tomt er skilt ut i 1959, er ikke ensbetydende med at det tillates å bygge her, 61år og mange 
lovverk siden.   
Det fremkommer ikke av mottatt tegningsgrunnlag, da disse hverken er målsatt eller i riktig 
målestokk, byggets høye, og nøyaktig plassering på tomten.   
   
Det er ikke inntegnet hvor inn/utkjøring blir, men det fremkommer på tegningsgrunnlaget at det blir 
carporter langs bygget, noe som kan bety en «åpen» utkjøring. Dette er meget uheldig, da det skaper 
en uoversiktlig vei for mine barn, naboens, samt andre barn som ferdes i nabolaget. Det skal 
etableres snuplass på egen eiendom jf. kommunedelplanens arealdel og Vegvesnet.no. Dette er 
viktig for at barn og voksne skal ferdes trygt.  
 
Med denne tynne tomten til dette formålet, ser jeg det kan bli vanskelig, om ikke umulig å 
tilfredsstille de krav som blant annet Plan og bygningsloven og andre gjeldende lover og regler, 
stiller. Så ved å dispensere her, risikere man å må basere resten av søknadsprosessen på 
dispensasjoner. Noe som sier seg selv er uønsket og uheldig.   
  
 Videre kan man ser ved å gå inn på kommunekart.com og matrikkelen, at denne tomten ligger som 
«lek- areal». Kommuneplanens arealdel sier følgende om grøntarealer: «Sammenhengende 
grønndrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for lek og rekreasjon skal ivaretas og 
styrkes. Grøntstruksturområder skal i størst mulig grad sikres mot allmennhetens tilgjengelighet og 
fremme folkehelse. Eksisterende grøntstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten 
at det foreligger særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsareanaer.   
 
Dette er riktignok retningslinjer under grønnstruktur, men tanken kan og bør likevel overføres.   
Kommunen har erkjent at det er feil at området er «lek» uten at dette er blitt rettet, eller forklart 
videre hvorfor. Det er derfor greit å være kjent med situasjonen.  
 
Forsøkte å få innsyn fradelingsdokumentet på eiendommen, uten å lykkes. Så om dette er riktig, eller 
feil, er uvisst. Området har i alle fall vært slik bestandig, ut fra det jeg kjenner 
til.   



  
Her hentet fra Kommunekart.com og under fra Gisline matrikkel. Dato 11.02.20.   



  
I matrikkelen står det riktignok bruk av grunn B, men det fremkommer dette ved å bruke 
infoboksen.   
 
Minner om at planer skal gi området forutsigbarhet, og likhet. Det skal være mulig å orientere seg 
uten å ha en viss kompetanse. Jeg har tidligere har tatt en rask titt på tomten og ansett den som 
lekareal, da intet skulle tilsi at man hadde behov for videre redegjørelse for eiendommen.   
 
 
I ett skriv fra regjeringen.no kommer det frem følgende om dispensasjonsvedtaket §19-2:   
«Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en 
klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være 
anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt 
gjør seg gjeldende med styrke.»  
«Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og byggesaker. 
Når det gjelder plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller § 12-1 kan det dispenseres fra plankravet 
under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for 
dispensasjon må selvfølgelig alltid være til stede.»  
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-9-generelle-bestemmelser-til-kommune/id556789/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-1-reguleringsplan/id556815/


Så er det da spørsmål om, er det konsekvensutredning at det er støyproblematikk og 
kvikkleireutfordringer i området? Dersom svaret er ja, kan det ikke dispenseres fra §11-9 da dette 
omhandler saksbehandlingsregler. Noe som det ikke tillates å dispensere fra. I kommuneplanens 
arealdel §1.7.1 «I områder under maringrense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved 
utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved enkelt saksbehandling der det ikke er plankrav, 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren…»  
 
 
I henhold til «veiledningsnotat- konsekvensutredning for planer etter plan og bygningsloven, 
kommentarutgave» fremkommer det en liste over utredningsteama som utgangspunkt for 
konsekvensutredning, listen inneholder blant annet; Barn og unge, Folkehelse, Infrastruktur og 
trafikk, kulturmiljøer, landskap og estetisk utforming av omgivelsene.   
  
Det er viktig å huske på at det er naboers interesser som også må ivaretas, og som jeg syntes gir 
vesentlig ulempe med å bygget et slikt bygg, her. Her stilles nemlig økonomiske motiver opp, mot ett 
rolig og vellikt nabolag, med grønne områder og trygge barn, selv om vi er nært E6, ligger vi i le med 
store trær og er skjermet mot bilstøy og trafikk.   
  
  
Mvh.   
  
Kristine R. Fjellbakk   
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MESTERHUS
—det blir som avtalt

Asgeir Odde.

17. februar 2020

Svar på naboklage

Svar på naboklage i forbindelse med dispensasjonssøknad for bygging
av 3 leiligheter på tomt Gnr 103 Bnr 619.

Tidligere tomteeier har fått opplyst av kommunen at det ikke er noe
i  veien for boligbygging på denne tomta. Dette har heller ikke vært
tema på de møtene vi har hatt med kommunen angående bygging på denne
tomta.

Klage som ikke berører den tomta/det gårds og bruksnummer det er
gitt nabovarsel til kan ikke tas hensyn til. De fleste av punktene
som nevnes i klagen er forhold som skal behandles kommunalt og
eventuelt i en byggesøknad.

I en byggesøknad vil de tekniske forhold til bygget, tomta og
byggets plassering komme fram. Her må det også sendes ut nye
nabovarsler.

Nabovarslet gjaldt at det var søkt dispensasjon for å få bygge tre
enheter kontra to.

Med bakgrunn i økt bebygd areal anser vi det som positivt med tre
mindre enheter i stedet for to større.

Fore Mesterbygg fauske Ag

(  , &! ([(1 't. ,K / :::/;;; 7‘ ”((fig/;]»,

Steve Lyjak—Mørsvik
Ingeniør.
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Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

 

Renee Normann 

Vår dato: 30.03.2020         

Vår ref.: 202002417-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 21.02.2020 Anita Andreassen 

Deres ref.: 20/2820 

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av 

tremannsbolig på GBnr 103/619 - Fauske kommune 

Vi viser til høringsbrev datert 21.02.2020.  

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

Saksopplysninger 

Det søkes om dispensasjon fra plankrav for oppføring av tremannsbolig på GBnr 103/619, nord for 

Torggata 32. Tomta er i kommuneplanens arealdel regulert til boligformål. Kommunens foreløpige 

vurdering er at dispensasjonen kan innfris med blant annet følgende vilkår: 

«Området vurderes å være i eller i nærheten av skred- og kvikkleireutsatte områder og det skal 

ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av geoteknisk 

undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være gjennomført før 

igangsettingstillatelse gis» 

 

Utsnitt fra NVE Atlas som viser at omsøkte område består av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. 



 
Side 2 

 

 

 

NVEs vurdering 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av hav- og fjordavsetning 

- tykt dekke, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye tiltak på 

slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare 

for kvikkleireskred. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet 

mot kvikkleireskred som finnes på våre nettsider www.nve.no. Ny revidert utgave kommer snart, se 

NVEs nettsider. 

NGI har på vegne av NVE foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Denne 

kartleggingen har ikke påvist kvikkleire i dette området, men det kan likevel finnes kvikkleire på tomta. 

Vi er kjent med at det i forbindelse med enkeltsaker i området er påvist kvikkleire flere steder.  

Vi viser til plan- og bygningsloven § 28-1 som blant annet sier at «Grunn kan bare bebygges, eller 

eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som 

følge av natur- eller miljøforhold…». NVE synes det er positivt at kommunen viser en bevisst holdning 

til sikker byggegrunn/ fare for kvikkleireskred. Vi mener imidlertid at utredning av grunnforhold ikke 

bør utsettes til byggesak men bør avklares før dispensasjon innvilges. 

Oppsummering 

NVE ber om at før dispensasjon innvilges må det gjøres en vurdering av grunn- og terrengforholdene i 

henhold til sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3. En slik geoteknisk vurdering må utføres av foretak med 

tilfredsstillende geoteknisk kompetanse, jfr. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

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

   
 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.nve.no/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5292     
 Arkiv sakID.: 20/694 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
046/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Jan Ivar Olsen, Sulitjelma - Søknad om disensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
Innkjøring av minigraver til kommunegrensen til Saltdal 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Jan Ivar Olsen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av gravemaskin på vinterføre tur/retur fra 
Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal kommune, jfr. kartutsnitt. 
  

Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelse etter § 6 gjelder fra vinter/vår 2020, før den 10. mai, og retur innen 9. mai  2021. 
· Tillatelsen gjelder kun for transport av gravemaskin. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· 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. 
 
Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 
 

 
Vedlegg: 
31.03.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1437104 

17.04.2020 Skihytta - kommunegrensen til Saltdal 1438528 
 
Sammendrag: 
Jan Ivar Olsen, Sulitjelma, søker om tillatelse til å transportere en minigraver fra Skihytta til 
kommunegrensen til Saltdal kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Olsen skal benytte gravemaskinen til drenering og markisolering av hytta.  Hytta ligger ved Risevatn i 
Saltdal kommune.  Det er gitt dispensasjon fra Saltdal kommune for transport fra kommunegrensen og 
fram til hytta. 
Gravemaskinen skal fraktes inn på snødekt mark denne sesongen og fraktes tilbake innen utgangen av 
neste sesong. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Transport på vinterføre langs bilvei lager ingen varige spor i naturen og anses dermed som beste måte å 
transportere en minigraver på. 
 
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 
Ferdselen 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 i hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag:  
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring. Det kan løses på annen måte, men omsøkte transport 
anses som den mest hensiktsmessige transport i dette tilfellet. 
  
Med gitte vilkår vurderes ikke transport av gravemaskin på vinterføre i dette området å være i strid med 
formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske  Kommune
e  PLAN OG UTVIKLING

Postboks 93, 8201  Fauske

postmottakgéfauiakeji ommuneno

SØKNAD  0M  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  0g adresse

an  Ivar Olsen

Tlf. E-post

97026422 'i—Dlsen @onlinemo

Tidsrom  for dispensasjon

D1161  sesong Særskilt tidsrom (dato start/siurt) 1.4—2020-og med 2 helg  Flcrårig (maks 5 50E

Formål Jfr.  forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring § Sa Oppgi område

Funksjonshemmede § Sb Krav ti] legeerklæring. Se * på neste side.

Bagasje og utstyr ti] egen hytte § Sc Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksrmring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende

Transport  av ved § Se Hogsniilatelse av gmnneier

«  Særskiit behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskj øring

Beskriv formålet for  bruk i henhold  til  anførte §
rakt  av  minigraver langs bilveiens trace.

Det  skal  kun  fraktes  inn  denne sesong på  snødekt mark  og fraktes  ut  neste sesong på  snødekt mark.
Formålet  er  drenering og markisolering av  hytten.

Navn  på  hytteeier, gnrfbnr evt.  fnr
Sonja Svensson  gnr 67. bnr 30  i  Saltal kommune

Beskrivelse av trasé.  Legg ved  kart.
skihytta biveiens trace frem  til  kommunegrensen  og vidre  til  hytte  ved  Risevannet.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma 2503-2020 an  Ivar Olsen

(; om \vgw G” La—QM



14.04.2020Dato:

Fra Skihytta til Saltdal kommune etter Balvassve

1:15000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/4801     
 Arkiv sakID.: 20/457 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
047/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i  utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av traktor eller atv med inntil 3 turer i 
forbindelse med bygging av bru over Bjørndalsdiket. 
 
Transporten skal foregå i traseer inntegnet i vedlagte kartutsnitt, Høgknubbveien 2, ca 2,5 km fra 
Nystadveien etter skogsveien. 
 
Det gis også tillatelse til at gravemaskin beltes inn til Bjørndalsdiket etter samme trase og tilbake 
når jobben er utført. 
 
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført innen 1. oktober 
2020. 
 

Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn. 
 

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 
mennesker. 
 
Det er en forutsetning at eventuelle andre tillatelser er innhentet innen transporten kan skje. 
 
 
 

 
Vedlegg: 
12.03.2020 Søknad om motorisert ferdsel i utmark 1434817 

01.04.2020 Motorisert ferdsel i utmark - tilleggsopplysninger 1437547 

12.03.2020 Høgkn.veien 1 og 2 1434818 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Nystad Utmarkslag SA om dispensasjon for transport av 
materialer med traktor eller atv  i forbindelse med bygging av bru over Bjørndalsdiket. Transporten skal 
skje etter Høgstknubveien 2 ca 2,5 km. 
 
Saksopplysninger: 
Saken gjelder kjøring på barmark og må dermed behandles etter § 6 i forskrift for bruk av kjøretøyer i 



utmark og på islagte vassdrag.  
 
Ferdselen/transporten det søkes om skal skje kun etter opparbeidet skogsvei.  Det skal ikke kjøres ut i 
terrenget.  Antall turer det søkes om er max 3 med enten atv eller traktor.  Gravemaskin beltes inn til 
Bjørndalsdiket og ut når jobben er gjort.  
 
Transporten skal foregå ila sommeren 2020. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Søknader om dispensasjon for transport på barmark skal behandles etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark. I dette tilfellet skal ferdselen 
foregå kun på allerede opparbeidet skogs-/traktorvei og vil dermed ikke sette ekstra spor i terrenget.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje på opparbeidet skogs-
/traktorvei og vil dermed ikke sette nye spor i naturen.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel generelt øker i 
omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå på skogs-/traktorvei og vil dermed ikke 
skape nye spor i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
 
Vurdering i hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag:  
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring. Det kan vanskelig løses på annen måte enn å benytte 
traktor el atv for frakting av nødvendig utstyr i forbindelse med bygging av bru over Bjørndaldiket. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no> 
Sendt: mandag 2. mars 2020 13:43 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om motorisert ferdsel i utmark 
Vedlegg: Høgkn.veien 1 og 2.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Nystad Utmarkslag SA søker herved om tillatelse til kjøring etter Høgknubbveien 2 mot Tokdal 
med gravemaskin og traktor eller ATV i forbindelse med bygging av bru over Bjørndaldiket ca 2 - 
2,5 km fra Nystadveien. Vi trenger transport av noe materialer og utstyr.  I tillegg må det grøftes 
en del for å få et godt utløp for en mindre bekk som skaper problemer ved større regnskyll. 
 
Arbeidene utføres for å få en mer stabil løsning i forbindelse med slådding av turløype rundt 
Nystadfjellet for skiløpere og hundekjørere. 
 
Mvh 
Nystad Utmarkslag SA 
 
Gunnar Rabben 
 
Tlf. 991 68645 



Fra: Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no>
Sendt: onsdag 18. mars 2020 15.03
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: RE: Vedr søknad om motorisert ferdsel i utmark.

Hei

1. Det skal kun kjøres etter skogsvei
2. Det skal ikke kjøres ut i naturen
3. Distansen utgjør ca 2,5 km en vei
4. Vi regner med maks 3 turer med ATV (eller traktor hvis det er svært tørt). Det må skoges litt i
forkant av graving.

Gravemaskinen beltes inn til Bjørndaldiket og ut når jobben er gjort
5. Det er vanskelig å tidfeste dette fordi vi er avhengig av at det er så tørt som mulig for å unngå
kjøreskader på veien og at det er minst mulig vannføring i Bjørndaldiket, men planen er å få
dette gjort i løpet av sommeren.

Mvh
Nystad Utmarkslag SA
Gunnar Rabben

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 16. mars 2020 09:01
Til: 'gu-rabb@online.no'
Emne: Vedr søknad om motorisert ferdsel i utmark.

Hei!
Vi har mottatt søknad fra Nystad utmarkslag SA om tillatelse til kjøring etter Høgknubbveien 2 mot
Tokdalen med gravemaskin/traktor eller atv i forbindelse med bygging av bru over Bjørndaldiket.

Før saken kan behandles må vi ha svar på en del spørsmål:

1) Skal det kun kjøres etter skogsveien?
2) Dersom det skal kjøres ut i naturen, tegn inn nøyaktig i et kart hvor det skal kjøres og oppgi

hvordan terrenget er. (Myr/sti/berg el.l?)
3) Hvor langt skal det kjøres?
4) Hvor mange turer?
5) Tidsrom for ferdsel?

Saken kan tidligst behandles 28. april 2020 under forutsetning av at vi har mottatt ovennevnte
dokumenter innen 1. april 2020.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


 



   

 
  km

3  

 

   

 

‘i?’ “W29"
hr  »  '  ‘  l,

. 't. ,w'aw ,
Å?  ' å

  

 

il

  

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/4767     
 Arkiv sakID.: 20/429 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
048/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
Vedlikehold av båtoppsett og bygging/vedlikheold av veranda på hytta 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

· Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen, Bodø, innvilges dispensasjon for 
transport av materialer med bil m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til 
hytte, beliggende i Brattåsvika ca 450 m fra parkeringsplassen, med inntil 3 
turer/retur.  Det gis samtidig tillatelse til transport fra parkeringsplassen til der veien 
går over til sti/fjære til naustet med inntil 2 turer med bil m/henger. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt. 

· Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2020. 
· Dersom det kjøres på privat eiendom, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 
Transport på sti/fjære avslås da dette vil sette spor i terrenget som det tar lang tid å reparere. 
Dette gjelder også en eventuell framkjøring av gravemaskin. 

           
 

 
Vedlegg: 
24.02.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1434494 

14.04.2020 Tilleggsopplysninger 1438465 

17.04.2020 Kart Brattåsvika 1438722 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bastholm og Pettersen, Bodø, om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold av veranda på hytta i 
Brattåsvika og til reparasjon av båtopptrekk ved naustet. 
 
Saksopplysninger: 
All kjøring på barmark som ikke er hjemlet direkte i lov eller forskrift, må behandles etter § 6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I hht til denne paragraf i forskriften må 
søker påvise et særlig behov for transport som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Ihht reguleringsbestemmelsene er veiene som er tegnet inn i området angitt som gangveier og det må 
dermed søkes dispensasjon for kjøring til hytter/naust.  



 
Søker oppgir at trase fra parkeringsplass til hytte er «god kjørbar vei».  Trase til naust er vei og siste del 
sti/fjære. 
 
Materialer til veranda skal transporteres med bil, ca 4 turer. 
 
Avstand fra parkeringsplass til hytte er ca 450 m og til naustet ca 550 m, hvor de siste 110  m er 
sti/fjære. 
 
Det er oppgitt at omfanget av reparasjonen av båtoppsettet muligens vil kreve bruk av gravemaskin, 
samt at det er behov for 2 turer med bil el traktor med materialer. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dersom Fauske kommune innvilger dispensasjon i foreliggende sak, vil det kunne skape presedens for 
liknende saker. Det kan være uheldig å gi tillatelse til frakting av materialer o.l. med bil/traktor på 
barmark (sti/gangvei ihht reguleringsplan) i hytteområder, da dette kan gi terrengskader som det tar 
lang tid å reparere. 
 
Det er tidligere behandlet noen saker vedr motorisert ferdsel i Brattåsvika.  Det er i to saker de siste 
årene gitt avslag og i en sak er det gitt tillatelse (få turer) for frakting av byggematerialer. 
 
Det er oppgitt at vei fram til hytta og naustet er god kjørbar vei, mens den siste delen av veien fram til 
naustet er sti/fjære.  Ferdsel med motorisert kjøretøy på kjørbare veier, slik søker oppgir,  vil ikke skape 
terrengskader, og Rådmannen vurdere at dispensasjon kan innvilges med inntil 3 turer/retur.  Når det 
gjelder transport til båtoppsettet/naustet er siste del sti/fjære, og ferdsel her vil kunne skade terrenget 
ned mot havet. 
 
Rådmann vurderer det slik at  dispensasjon fra parkeringsplass og så langt det er vei til naustet, kan gis 
dispensasjon for inntil 2 turer med bil.  Det gis ikke dispensasjon for kjøring den siste delen (110 m) hvor 
det er sti/fjære. 
 
Når det gjelder eventuell framkjøring av gravemaskin på sti/fjære innstiller rådmannen på at dette 
avslås.  Bakgrunnen for dette er at det kan gi store terrengskader. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Det tar lang tid før sporene er borte selv om det er 
glattet til og ryddet opp. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at slike tiltak vil sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette skape presedens og barmarkferdsel vil øke i omfang. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Dette vil lage spor i naturen som det tar lang tid å lege. 
Frakting av materialer med motorkjøretøy på vinterføre er mer skånsomt. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 



 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. 
 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften: 
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring og kan vanskelig løses på annen måte.  
 
Rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon for få antall turer der det kan kjøres på vei, mens der 
det søkes om transport på sti/fjære avslås.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fra: reidun.bastholm@gmail.com 
Sendt: tirsdag 7. april 2020 21.00 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Vedr søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark. 
 
Takk for tilbakemelding på søknad. Vi skal prøve å svare på dine spørsmål etter beste evne. 
1) Vi har tegnet inn to ruter på vedlagt kart. Heltrukket strek er rute til hytta.  
     Stiplet strek er rute til naust. 
2) Kjøretøy til transport av materialer til veranda/ hytte er bil. 
     Når det gjelder reparasjon av opptrekk ved naust er det usikkert hvor store skadene er          blitt 
når vinteren er over (pga storm). Her kan det være aktuelt med gravemaskin i tillegg        til bil/ 
traktor - alt etter skadens omfang.  
3)Transport og arbeid med veranda beregnes til ca 4 turer. 
     Reparasjon av opptrekk ved naust vil kanskje kreve t/r med gravemaskin 1 gang og 2              turer 
med bil eller traktor med nødvendig utstyr/materialer. 
4) Trasé til hytte er hovedsakelig god kjørbar vei. Til naust er traseen vei til O (se kart) -               resten 
er sti /fjære.  
5) Alt arbeid er vedlikehold. 
 
 
Kjell H. Pettersen og Reidun Bastholm

 
 

Sendt fra min iPad 
 
 



30. mar. 2020 kl. 14:52 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 

  
Hei! 
Viser til din søknad om dispensasjon.   
  
Søknaden er noe ufullstendig og jeg ber derfor om flere opplysninger før saken kan 
behandles: 
  

1) Kartutsnitt med inntegnet trase bes sendt oss. 
2) Hvilket kjøretøy skal det kjøres med (bil, atv, traktor)? 
3) Når det gjelder frakting av materialer – antall turer med det kjøretøy som 

skal brukes? 
4) Hvordan vil du beskrive terrenget der ferdselen/transporten skal foregå? 

(Bilvei, sti, myr e.l.?) 
5) Foreligger det byggetillatelse eller er det vedlikeholdsarbeid? 

  
  
  

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5369     
 Arkiv sakID.: 20/752 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
049/20 Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020 

 
 
Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
Utvidet sesong - Muorki 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for observasjon/forebygging av skade på 
eiendom/naust fra Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær, Fauske, avslås. 

 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler og kalver er 
svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet og reinen er allerede i 
en sårbar posisjon etter vinteren. 

 
Vedlegg: 
03.04.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1438047 

03.04.2020 disp_motorkjøretøy (333 kjell 1438049 

14.04.2020 Uttalelse fra Statskog SF 1438472 

14.04.2020 Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt 1438470 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ronny Evison Johansen, Fauske, på vegne av seg selv og Kjell 
Misvær, Fauske, om dispensasjon for kjøring til Muorki (Eidevatn) etter at turistløypa er stengt. 
Bakgrunnen for søknaden er å observere/forebygge skade på eiendom/tilsyn med naust som de eier ved 
Muorki.  
 
Saksopplysninger: 
Johansen og Misvær m/flere ble i sak 60/17 gitt tillatelse etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdrag til kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i tidsrommet 23. mai til 1. 
juli 2017  med  inntil 2 turer for å sjekke naustene/forebygge skade på disse.  
 
Trase var turistløypa fra Daja til Muorki og fram til naustene, alternativ trase fra Giken/ Ny 
Sulitjelma til Lomi/ Muorki kunne benyttes hvis snøforhold tilsa det.  
 
Våren 2018 ble stort sett samme søknad fra folk som har naust v/Muorki avslått med begrunnelse at 
ferdsel i dette området ville være uheldig bl a med hensyn til rein som er spesielt sårbare i kalvingstiden.  
 
Saken er sendt til uttalelse til Balvatn reinbeitedistrikt og Statskog til uttalelse.  
Statskog har ingen merknader til at dispensasjon innvilges.   
Balvatn reinbeitedistrikt uttaler følgende: 
 
«Vi ønsker ikke at det gis dispensasjon til scooterkjøring etter 20. april. Det er i begynnelsen av 
kalvingsperioden når simler og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått 



beitekrise i distriktet pga snøforholdene og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren.» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Søkerne oppgir at det er store mengder snø i området og at det  ligger en stor skavl i nærheten av 
naustene. 
Rådmannen vurderer det slik at kjøring kan skape forstyrrelser/uro for reinen i området i kalvingstiden.  
I år er reinen spesielt sårbar på grunn av en vanskelig beitesituasjon og dispensasjon som omsøkt bør 
ikke innvilges.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §5a Oppgi område
Funksjonshemmede §5b Krav til legeerklæring
Bagasje og utstyr til egen hytte §5c Gjelder egen hytte + nær familie
Utmarksnæring for fastboende §5d Utleiehytter og lignende
Transport av ved §5e Hoggs tillatelse avgrunneier
Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no


Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §5a Oppgi område
Funksjonshemmede §5b Krav til legeerklæring
Bagasje og utstyr til egen hytte §5c Gjelder egen hytte + nær familie
Utmarksnæring for fastboende §5d Utleiehytter og lignende
Transport av ved §5e Hoggs tillatelse avgrunneier
Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no


Fra: Helene Holmvik <hhv@statskog.no>
Sendt: tirsdag 14. april 2020 08.49
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: SV: 20/5008 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i

utmark

Hei.

Statskog har ingen innvendinger til at Ronny Johansen og Kjell Misvær får dispensasjon til å kjøre
snøscooter, i trase som søkt om, for å se til sine naust i Mourkie.

Med vennlig hilsen

Helene Holmvik
eiendomsansvarlig region Salten | 90567038

Fra: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Sendt: onsdag 8. april 2020 08:44
Til: balvatn@gmail.com; Helene Holmvik <hhv@statskog.no>
Emne: 20/5008 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark

Hei!

Har dere noen kommentarer til denne saken?

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:balvatn@gmail.com
mailto:hhv@statskog.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


 

 



Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com>
Sendt: onsdag 8. april 2020 20.59
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: Re: 20/5008 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i

utmark

Hei

Vi ønsker ikke at det gis dispensasjon til scooterkjøringetter 20. april. Det er i begynnelsen av
kalvingsperioden når simler og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg
fastslått beitekrise i distriktet pga snøforholdene og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter
vinteren.

Mvh Kristine Blind Helland

ons. 8. apr. 2020 kl. 08:43 skrev Lise Gunn Hansen
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>:

Hei!

Har dere noen kommentarer til denne saken?

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen

Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 60

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no

http://www.fauske.kommune.no

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
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