
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 14.05.2020 kl.: 09:30 - 17:00 
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: 
Orientering v/direktør Elke Maria Bunk ved Valnesfjord Helsesportssenter 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2020 
Sak nr. Sakstittel  
030/20 Godkjenning av møtebok  
031/20 Referatsaker i perioden  
032/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
033/20 Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter 

avslag oppstart av planarbeid 
 

034/20 Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg  
035/20 Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte lånemidler til 

andre prosjekt - Kulturhuset 
 

036/20 Avhending av kommunal eiendomsmasse - effektivisering av 
arealbruk 

 

037/20 Salg av Sagatun Sykehjem  
038/20 Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig 

vedtak 
 

039/20 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

040/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av 
Sagatun bokollektiv 

 

041/20 Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024  
042/20 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020  
 
 
 
Fauske, 07.05.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5987     
 Arkiv sakID.: 20/952 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
030/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
24.04.2020 Protokoll - Kommunestyre - 23.04.2020 1439651 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 23.04.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 15:25 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Geir-Ove Kjellbakk 
Gregory Hautois 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Per-Gunnar Skotåm (R): 
Ber om at vi kan diskutere referat 10 ekstra. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
Det er mye snø i skolegården ved Sulitjelma skole og barnehage. Kan dette måkes bort 
før skolestart? 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Hvorfor er ikke sak fra planutvalget 18.02 satt opp til kommunetyremøtet i dag? 

· Karl Gunnar Strøm (SP): 
Ber om at referatsak 14 settes som sak på sakskartet. 

· Anne F. Stenhammer (SV): 
Ber om debatt på referat 1, 8 og 14. 

· Trine Nordvik Løkås (AP): 
Etterspør sak ang. økonomi - Ber om en orientering ang. resultat 2019 og hittil i år. 

· Anne Godding (R): 
Ønsker å minne om noe viktig. 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Har vi fått svar fra Fylkesmannen ang. låneopptak blålysbygget? 

 

Svar på spørsmål: 

Ordfører svarte. 

· Skal ta spørsmålet fra Kathrine Moan Larsen videre. 
· Referat 1 - Ikke behandling i regionrådet enda 
· Referat 8 og 10 - Be om ordet under referatene 
· Referat 14 settes på dagsorden som egen sak. 
· Økonomi under orienteringer. Det er ikke forberedt orientering ang. status 2020 - 

Kommer i tertialrapport 
· Mange saker forskjøvet til mai ettersom vi ikke kan ta alle sakene på dette Teamsmøtet 

 
Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 
 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Status regnskap 2019 
· Blålysbygg - Ekstraordinært møte med Fylkesmannen i går. Fylkesmannen er bekymret, 

men ser behovet. Fikk ikke formelt svar i går, men skal få det i løpet av dagen. 
Vedståelsesfrist anbud er i morgen.  
Fikk svar fra Fylkesmannen i løpet av kommunestyremøtet - Låneopptaket er godkjent. 

 

Orienteringer fra ordfører: 
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· Statlig finansiering av omsorgstjenester - Sak i mai 
· Saltenstrategier - Frist utsatt til 19. august. Ber om innspill. 
· Budsjettkonferanse planlagt 11. juni 
· Korona-situasjonen - Fortsatt høy beredskap 

 

Orientering fra kommuneoverlege vedr. korona-situasjonen 

Orientering fra kommunalsjef oppvekst og kultur vedr. korona-situasjonen 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.04.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
016/20 Godkjenning av møtebok  

017/20 Referatsaker i perioden  

018/20 Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune  

019/20 Detaljregulering for Furnes vest  

020/20 Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika 
næringsområde - planid 2019005 

 

021/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse 
av Sagatun bokollektiv 

 

022/20 Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024  

023/20 Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede til kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 

024/20 Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- 
og omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - 
Formannskap - Kommunestyre 

 

025/20 Valg av representant med vararepresentant til 
Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 - 2023 

 

026/20 Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
i Fauske for perioden 2019 - 2023 - Forslag til varamedlem 
fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening 

 

027/20 Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter 
Ingelin Noresjøs midlertidige fritak 

 

028/20 Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023  

029/20 Opprop - Krav om at Norge bidrar til evakuering av barna i 
flyktningeleiren Moria 
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016/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 016/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
017/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Referat 14 ble under dagsorden satt på sakskartet som egen sak. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) foreslo: 
RS 8: 
Følgende forslag oversendes til rådmannen for utredning: 
1) Fauske kommunestyret slutter seg til oppropet avgitt 8.mars 2020 
 
2) Fauske kommunestyret ber rådmannen følge opp de 2 oppfordringer som er gitt i Oppropet; 
- statlige midler gitt for integrering av flyktninger skal også brukes til stimuleringstiltak for økt 
sysselsetting spesielt for kvinner. 
 
- Fauske kommune må umiddelbart jobbe for, og videre søke departementet om, å få sette i 
gang et forsøksprosjekt med et tospråklig integrert løp med fagopplæring, norskopplæring og 
grunnleggende ferdigheter over minst fire år. 
 
RS 8: 
SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forlag til vedtak i resten av referatene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KOM- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 

RS 8: 
Følgende forslag oversendes til rådmannen for utredning: 
1) Fauske kommunestyret slutter seg til oppropet avgitt 8.mars 2020 
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2) Fauske kommunestyret ber rådmannen følge opp de 2 oppfordringer som er gitt i 
Oppropet; 
- statlige midler gitt for integrering av flyktninger skal også brukes til stimuleringstiltak for økt 
sysselsetting spesielt for kvinner. 
res 
- Fauske kommune må umiddelbart jobbe for, og videre søke departementet om, å få sette i 
gang et forsøksprosjekt med et tospråklig integrert løp med fagopplæring, norskopplæring og 
grunnleggende ferdigheter over minst fire år. 

 
      Resten av  referatene: 
      Dokumentene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
018/20: Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 003/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 018/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
 
 
019/20: Detaljregulering for Furnes vest 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 



Side 7 
 

framlagte forslaget til 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. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 019/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
020/20: Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde - planid 2019005 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
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. 

 
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: 
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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. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 020/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
021/20: Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 
 
 
 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
Innbyggerinitiativet tas ikke opp til behandling i kommunestyret. 
 
Innbyggerinitiativ, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
Innbyggerinitiativet tas opp til behandling 
 
Innbyggerinitativet, foreslått av Anne Fagerthun Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti 
Innbyggerinitativet er positivt, men kan ikke støttes fordi det er allerede gjort vedtak om 
nedleggelse av Sagatun. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) 
stemmer. 
H's forslag vedtatt med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9Ap, 2R) stemmer avgitt for 
AP's forslag. 
 
Saken ble tatt opp på nytt på slutten av møtet. 
Saken settes opp på neste kommunestyremøte. 
 
KOM- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken settes opp på neste kommunestyremøte. 
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022/20: Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens 
muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske 
kommunens muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Kommunens oppvekst- og kulturutvalg (OPKU) er referansegruppe for arbeidet. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Karl Gunnar Strøm (SP) foreslo: 
Fremmer forslag om at idretten må inn i sak 22  
I tillegg så må vi ha formannskapet som referansegruppe. 
 
SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 022/20 Vedtak: 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens 
muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
OPKU inn i arbeidsgruppen, foreslått av Kassandra Eleni Bredrup Petsas, 
Fremskrittspartiet 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle kommunens muligheter for 
deltagelse og relevant og positiv eksponering i 2024. Arbeidsgruppen utvides ytterligere med en 
representant fra idretten og alle fem faste representanter fra oppvekst- og kulturutvalget. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 
 
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 022/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle kommunens muligheter for 
deltagelse og relevant og positiv eksponering i 2024. Arbeidsgruppen utvides ytterligere 
med en representant fra idretten og alle fem faste representanter fra oppvekst- og 
kulturutvalget. Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 
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023/20: Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede til 
kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede bytter navn til kommunalt råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 023/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede bytter navn til kommunalt råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. 

 
 
 
024/20: Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - 
Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 1H, 1KRF, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer. 
 
FOR- 033/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 (3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 5SP) mot 12 (9AP, 1R, 2 
SV) stemmer. 
 
KOM- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
 
 
025/20: Valg av representant med vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for 
perioden 2020 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 
· ………………………. 

 
Som vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 

· ………………………. 

 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 - 2023, foreslått av Hilde 
Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 
Foreslår Sverre Hagen. 
 

 
Nordlandsmuseets råd, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
Representant: Ronny Borge 
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Vara: En fra mindretallet i kommunestyret 
 
AP's (vara) og H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
KOM- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 
· Ronny Borge 

 
Som vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 

· Sverre Hagen 

 
 
 
026/20: Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for 
perioden 2019 - 2023 - Forslag til varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som nytt varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening til kommunalt råd 
for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 velges: 
· Rigmor Moseng, Reitanvn. 7, 8226 Straumen. 

 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som nytt varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening til kommunalt råd 
for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 velges: 
· Rigmor Moseng, Reitanvn. 7, 8226 Straumen. 

 
 
 
027/20: Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter Ingelin Noresjøs 
midlertidige fritak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd velges følgende som settemedlem til 
formannskapet i Ingelin Noresjøs fritaksperiode: 

· Ketil Skår 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 



Side 13 
 

(2R) stemmer. 
 
KOM- 027/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd velges følgende som settemedlem til 
formannskapet i Ingelin Noresjøs fritaksperiode: 

· Ketil Skår 

 
 
 
028/20: Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunalt ansatt er Jan Ole Øverland ikke lenger valgbar til kontrollutvalget og 
fratrer vervet som 4. varamedlem i kontrollutvalget. 
 
Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget velges: 

· ………………………………. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Ny vara. Til kontrollutvalg, foreslått av Karl Gunnar Strøm, Senterpartiet 
Senterpartiet fremmer forslag om og få inn Ole Martin Pettersen på den plassen. 

 
Rådmannens forslag til vedtak og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 028/20 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunalt ansatt er Jan Ole Øverland ikke lenger valgbar til kontrollutvalget og 
fratrer vervet som 4. varamedlem i kontrollutvalget. 
 
Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget velges: 

· Ole Martin Pettersen 

 
 
 
029/20: Opprop - Krav om at Norge bidrar til evakuering av barna i flyktningeleiren Moria 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Hent barna ut av Moria, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Forslag fra Fauske Høyre 
 
Hent barna ut av Moria! 
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Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Fauske 
kommune ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige 
mindreårige fra flyktningeleirene. Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var 
bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, 
inhumane og katastrofale i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, 
hvor det er behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, 
skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver også 
spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det 
har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for 
små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene 
det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort 
svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er 
ikke Europa verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet 
for de som lider. 
Fauske kommune ber om at: 
 
• Barna i Moria bør evakueres umiddelbart. 
• Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i Hellas. 
 
 
Hent Barna ut ifra Moria, foreslått av Karl Gunnar Strøm, Senterpartiet 
 
Hent barna ut av Moria nå! 
 
Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. og ber 
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra 
flyktningeleirene. 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i ordets 
rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste: 
helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, 
skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. 
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med 
selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som 
burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige 
forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å 
hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt 
samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler ikke om politikk, men om 
medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider. 
 
Fauske kommune ber om at: 
- Barna i Moria evakueres umiddelbart 
- Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i Hellas. 
- Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas 

 
Evakuer barna ut av Moria leiren (innsendt 21.04.2010), foreslått av Anne Fagerthun 
Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti 
1) Fauske kommunestyre slutter seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria». 
 
2) Fauske kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger, også når det gjelder 
enslige mindreårige. 
 
H's forslag ble forkastet med 22 (9AP, 3FRP, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 5 (5H) stemmer. 
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SP's forslag tekstdel ble vedtatt 24 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP) stemmer. 
SP's forslag 1. strekpunkt ble vedtatt 24 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP) 
stemmer. 
SP's forslag 2. strekpunkt ble vedtatt 22 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 5 (3FRP, 2SV) 
stemmer. 
SP's forslag 3. strekpunkt ble vedtatt 19 (9AP, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP, 5H) 
stemmer. 
SV's forslag pkt. 2 ble forkastet med 23 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 4 (2R, 2SV) 
stemmer. 
 
KOM- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Hent barna ut av Moria nå! 
 
Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. og 
ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige 
mindreårige fra flyktningeleirene. 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i 
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for 
det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, 
psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. 
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som 
driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant 
barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse 
umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi 
åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et 
svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler 
ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider. 
 
Fauske kommune ber om at: 
- Barna i Moria evakueres umiddelbart 
- Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i Hellas. 
- Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/6664     
 Arkiv sakID.: 20/952 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
031/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Godkjenning av låneramme 2020 - Fauske kommune 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



       
       
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: 

  23.04.2020  2020/1908 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.02.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Monica Antonsen,  
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  

 

Godkjenning av låneramme 2020 - Fauske kommune 

Det vises til kommunens oversendelse datert 25.02.2020 samt møter med kommunens 
politiske og administrative ledelse, vedrørende søknad om godkjenning av låneramme for 
investeringer i 25.02.2020. 

Fauske kommunestyre vedtok i møte 05.02.20, under K-sak 004/20 etablering av 
Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst. Med bakgrunn i K-sak 11/19 
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, investeringsbudsjettet for 2020 og 
tilhørende finansieringsplan, søkes det om godkjenning for låneopptak på 110,649 
mill. kr.  

Fylkesmannen har allerede godkjent den delen av søknaden som omhandler startlån fra 
Husbanken på 30 mill. kr, sak nr. 2020/1908, datert 25.02.2020.   

Fauske kommunen er i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) og således i en meget 
utfordrende økonomisk situasjon. Kommuner som er innmeldt i register for betinget godkjenning og 
kontroll (ROBEK) kan påregne å få lånegodkjenning av investeringer, som dokumenteres av 
kommunen å være selvfinansierende 

Fauske kommune har i 2019 satt i gang prosessen med finansiering av Blålysbygg ved bl.a. å foreta 
låneopptak på 70 mill. kr. Det er kun rest- finansiering til Blålysbygg som er gjenstand for 
Fylkesmannens vurdering. 

Fylkesmannen har mottatt foreløpig regnskap for 2019 med tilhørende balanseoppstilling. Fauske 
kommune har betydelig økonomiske utfordringer både når det gjelder drift og 
låneopptak/gjeldsbyrde. For å få skape økonomisk handlefrihet må kommunen gjennom en 
omstillingsprosess. Kommunen har vist til at etablering av Blålysbygg er et ledd i en 
omstillingsprosess der kommunen får samlokalisert beredskapsetater og samhandling mellom flere 
avdelinger. Samtidig får kommunen solgt unna eldre og uhensiktsmessig eiendom som krever 
vesentlig oppgradering i forhold til dagens standard. 
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Videre vil etablering av Blålysbygg fremskynde utviklingen av næringareal som kommunen har 
behov for og det frigis arealer til ny utvikling i sentrum. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette 
kunne generere flere arbeidsplasser som igjen genererer skatteinntekter til kommunen samtidig 
som etableringen vil bidra til bedre tjenester og drift.. Dette er et stort prosjekt som legger til grunn 
en stor del selvfinansiering i form av VA-gebyrer, husleieinntekter og salg av næringsareal og 
kommunale eiendommer. 

Vedtak 

Fylkesmannen har vurdert Fauske kommunes behov for lånegodkjenning etter 
foreliggende opplysninger. Med hjemmel i kommuneloven §14-14, jf. § 28-1, samt 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/01, godkjenner 
Fylkesmannen i Nordland Fauske kommunes vedtak om opptak av låneramme til 
investeringer i Blålysbygg i 2020, stort 75,074 mill. kr.  

Fylkesmannen skal vurdere om det skal fastsettes nærmere vilkår for bruk av lånerammen 
hvis det er nødvendig av hensyn til kommunens økonomi, jf. kommuneloven § 28-3 tredje 
ledd. Fylkesmannen forutsetter derfor at Fauske kommune i forbindelse med utarbeidelse 
av tiltaksplan, tar med prosjektet Blålysbygg. Kommunestyret er pliktig til å vedta en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse jf. kommuneloven § 28-4. 

Det er en forutsetning for godkjenningen at kommunes gjeld avdras i henhold til 
bestemmelsene som er regulert i kommuneloven § 14-18. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
Fylkesmann 

  
 
Monica Antonsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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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Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter avslag oppstart av 
planarbeid 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for eiendom 101/1 jf § 12-
8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk samt LNFR i reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres til boligformål gjennom reguleringsplanarbeid. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 010/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
Vedlegg: 
18.12.2019 Fra forslagsstiller - Foreløpig situasjonsplan 1429546 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Saksfremlegg for kommunestyret 1429547 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Notat med begrunnelse for omregulering 1429548 

18.12.2019 Fra forslagsstiller - Foreløpig konseptillustrasjon 1429549 

18.12.2019 Svar administrasjon - administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 
1011 

1429550 

 
Saksopplysninger: 
I oktober 2019 har forslagsstiller og grunneier av gbnr 101/1 (‘’Heia vest’’ på Finneid) anmodet om et 
avklaringsmøte om å sette i gang med reguleringsplanarbeid for deler av overnevnte eiendom. 
Eiendommen er regulert til jord-/skogbruk-område (PBL 1985) og LNFR-formål (PBL 2008) i gjeldende 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Finneid.  
 
Grunneier ønsker imidlertid å legge til rette for etablering av bolig på eiendommen gjennom 
utarbeidelse av en ny detaljregulering. I denne forbindelse er det utarbeidet et notat som beskriver ide 



og konsept med begrunnelse for omsøkt omregulering. Det er også utarbeidet foreløpig situasjonsplan 
samt konseptillustrasjon. 
 
Forslagsstiller ble invitert til møte den 5. november med saksbehandler for landbruks-/skogbrukssaker, 
arealplanleggere og enhetsleder for plan- og samfunnsutvikling. I møtet ble det diskutert hva som var 
ønskelige tiltak i området og begrunnelse fra forslagsstiller. Etter møtet har kommunen svart 
forslagsstiller med et administrativt avslag til omregulering av eiendommen med følgende begrunnelse: 
 

‘’Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til «jord-
/skogbruk» i gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), mens søndre 
del, som er uregulert, er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2018. Å regulere 
området til boligformål vil være i strid med gjeldende reguleringsplan.  
Området er vurdert til å ha svært viktig landbruksverdi og bit for bit utbygging av landbruksareal 
vil stride mot føringene i den nasjonale jordvernstrategien (2015).Ved forslag om omdisponering 
av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensiale for fortetting og transformasjon være kartlagt. 
Vi har vurdert at kommunen ikke har behov for mer boligformål utover det som allerede er avsatt i 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som gjelder i dag. 
Fortetting er viktig, men det vurderes at kommunen har mere fortettingspotensial i direkte nærhet 
av sentrum. Disse områder kan fortettes uten at verdifull jordbruksareal omdisponeres.’’ 

 
I svar fra kommunen vises det også til pbl § 12-8:  
 

‘’Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke 
annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men 
forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt 
stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.’’ 

 
Forslagsstiller ber i en henvendelse den 18. desember om at saken forelegges kommunestyret til endelig 
avgjørelse med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8. Planutvalget er delegert myndighet for vedtak 
etter pbl § 12-8. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Saken har vært vurdert etter gjeldende planer i kommunen, samt regionale og nasjonale føringer for 
arealplanlegging, herunder nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. I 
disse nasjonale forventninger og bærekraftsmål vises det til forutsigbare prosesser som følger opp 
kommuneplanen, og viktigheten av landbruk og utmarksressursene.  
 
Kommunen har som mål å legge til rette for høy arealutnyttelse i Fauske sentrum gjennom forutsigbar 
og bærekraftig areal- og transportplanlegging. Planen for Fauske sentrum ble vedtatt i april 2018. 
Reguleringsplan for Finneid er under arbeid i kommunal regi og i sluttfasen. Det har vært gjennomført et 
regnskap i oktober 2019 på boligområder som per i dag ikke er bebygd i Fauske, Valnesfjord og 
Sulitjelma. Regnskapet viser at det bare i reguleringsplanen for Finneidlia finnes 64 boligtomter som ikke 
er bebygd i dag. I tillegg er det 213 boligtomter innenfor 2 km fra Fauske sentrum ubebygd, samt 180 
dekar med boligareal avsatt i kommuneplanens arealdel som enkelt kan reguleres til boligtomter. 
 
Kommunen jobber med ferdigstilling av Sjåheia reguleringsplan som tilrettelegger for 88 tomter. I 
Holtanveien er det at avsatt ca 117 dekar med boligformål som kommunen eier og som kan reguleres til 
boligtomter etter behov. Alle disse områder som er avsatt til boligformål er på areal som ikke har høy 
landbruks- eller naturverdi. Denne oversikten viser at kommunen gjennom plan har tilrettelagt for store 
arealer til boligformål, og mulighet til sentrumsnært boligbygging for en høyere antall personer enn 



prognosen av befolkningsøkningen er i Fauske kommune frem til 2050. Det viser at det i praksis ikke er 
behov for mer areal til boligformål de neste 30 år. 
 
I forhold til landbruk har stortinget vedtatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal 
være under 4000 dekar innen 2020 i samsvar med oppdatert jordvernstrategi. Utbyggingsløsninger som 
kan redusere nedbygging av dyrka mark skal vurderes i samsvar med den nasjonale jordvernmålet. 
 
Ved å igangsette planarbeid hvor jordbruksareal av høy verdi omreguleres til boligformål vil kommunen 
underminere sine egne strategier i nylig vedtatt kommuneplan, samt skape presedens for bit-for-bit 
utbygging av jordbruksareal. Dersom kommunen velger å la forslagsstiller regulere området til 
boligformål vil kommunen også risikere at det kommer innsigelse fra Fylkesmannen med bakgrunn i 
jordvernstrategien og gjennomført regnskap på boligareal i Fauske. Kommunen må vurdere hvor mye 
ressurser en ønsker å bruke på saksbehandling av en slik plan. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ivar Leifseth 
Heia 34 
8210 Fauske 
 
          Fauske, 16.12.19 
Fauske kommune 
Enhet plan/utvikling 
 

 

Saksfremlegg for kommunestyre 

 

Jeg viser til svar med administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 101/1 (Heia Vest), datert 
07.11.2019 (deres ref.: 19/16430). Jeg ber om at denne beslutningen og dette saksfremlegget 
forelegges plan- og utviklingsutvalget og kommunestyret for endelig beslutning. 

Befolkningsutvikling i Fauske kommune er i likhet resten av landet preget av fraflytting og foreldning i 
distriktene:  

«Aldringen blir klart sterkest i distriktene, og flyttemønstrene forsterker aldringen på to måter: Unge 
mennesker i fruktbar alder flytter mot byen, og i tillegg blir dermed også barna i større grad født 
sentralt. De eldre blir igjen på bygda, og i 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del 
distriktskommuner ha passert 70 år.» (kilde: SSB) 

Fauske kommune har muligheter til å jobbe mot denne utviklingen både gjennom å skape egen 
næring og arbeidsplasser, men også gjennom nærheten til Bodø som vekstsentrum. Presset på 
boligprisene i Bodø fører til økt mobilitet, en tendens man allerede har sett med tilflytting til 
Valnesfjord og fulle pendlertog fra Fauske til Bodø. For å trekke folk ut av byen må man blant annet 
ha attraktive boligtomter med bred markedsappell. 

Heia Vest er et mulighetsområde for boligutvikling i Fauske kommune. Området er planlagt 
tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper, med ulike ønsker og behov. Det er lagt opp til varierte 
boligformer, alt fra eneboliger/rekkehus for barnefamilier/personer i etableringsfasen til 
leilighetsbygg beregnet for eldre og andre med behov for tilrettelegging (ref. utvikling andre plasser i 
landet med «eldrekollektiv» og andre boformer for eldre). 

Heia Vest ligger attraktivt til med sin sørvendte plassering og flotte utsikt mot Saltenfjorden. 
Barnehage, skole, kollektivtransport, butikk, idrettsanlegg og turområder ligger alt i gangavstand 
innen en radius på noen få hundre meter. Det legges også opp til tilrettelegging for myke trafikanter i 
en utvikling av dette området, inkludert en tilknytning med adkomstvei og gang-/sykkelvei til 
Liaveien, samt en mulig gang-/sykkelvei langs Vatnbygdveien. Dette vil gi en raskere og tryggere 
skolevei for barn og unge som bor der. Teknisk infrastruktur, herunder vei med tilhørende gang- og 
sykkelvei, VA og strøm er i tillegg allerede etablert i området. 

Miljøaspektet ivaretas også i utviklingen av Heia Vest gjennom etablering av parsellhager og 
grøntområder. Det legges opp til at store deler av området for dyrket mark fortsatt skal være 
tilgjengelig for dyrking, med muligheter for å leie seg en parsell og dyrke denne. Det er lagt til grunn å 
skape et attraktivt boligområde som vil kunne tilfredsstille de behovene fremtidens beboere på 
Finneid kan tenkes å ha: ønske om nærhet til natur og fellesskapsløsninger (både for barnefamilier og 
eldre), og muligheten for en mer bærekraftig livsstil gjennom selvforsyning/kortreist mat. 



Omregulering og utvikling av Heia Vest bør derfor sees på som en ressurs for Fauske kommune med 
tanke på fortetting og befolkningsutvikling/vekst. Jeg ber derfor plan- og utviklingsutvalget og 
kommunestyret vurdere denne beslutningen og se på mulighetene som ligger for boligutvikling i 
dette området. 

 

Vedlagt er notat fra Norconsult med begrunnelse for omregulering av deler av gnr 101 bnr 1 på 
Finneid. 

 

Med vennlig hilsen 

Ivar Leifseth (sign.) 

Grunneier gbnr 101/1 (Heia Vest) 
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Til: Fauske kommune v/Plankontoret 

Fra: Soia Rahasindrainy 

Dato 2019-10-01 

 Notat med begrunnelse for omregulering av deler av gnr 101 bnr 1 på 

Finneid 

1. Bakgrunn 

Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til «jord-/skogbruk» i 

gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), mens søndre del, som er uregulert, er 

avsatt til LNFR i kommeplanens arealdel vedtatt 30.04.2018.  

 

Figur 1: Utsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan. Kartgrunnlag: kommunekart.com. Bearbeidet av 
Norconsult.  

Det var tidligere sauedrift og senere potetåker på eiendommen. Driften ble nedlagt i 2008 på grunn av 

manglende lønnsomhet. I dag er jorda slått (overflatedyrket), men en er ikke avhengig av jorda til dette 

formålet.  

Grunneier ønsker å utvikle eiendommen til boligformål og har vært i kontakt med Fauske kommune i denne 

forbindelse. Kommunen kom med tilsvar om at det er ønskelig å få fremlagt skisser som viser hva grunneier 

har tenkt på eiendommen. 

Nedenfor fremgår grunneiers tanker og ideer samt begrunnelse for omreguleringen. Det vises også til 

vedlagte vedlegg: «Skisse situasjonsplan» samt «Illustrasjon konsept».  
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2. Tanker og ideer samt begrunnelse for omreguleringen   

Utviklingen i området har gjort at landbrukseiendommen ligger «inneklemt» mellom øvrige boligfelt. 

Eiendommens plassering er derfor ideell ift. det å få til en god fortetting. Dessuten ligger området ganske 

nær Fauske sentrum (ca. 2,5 km). Omsøkt fortetting vil derfor være i tråd med utbyggingsprinsippet Fauske 

kommune har, dvs. fortetting i og rundt Fauske sentrum.  

Teknisk infrastruktur, herunder vei med tilhørende gang- og sykkelvei, VA og strøm er allerede etablert i 

området. Finneid skole ligger også kun ca. 350 m (i luftlinje) nord for eiendommen.  

Forslag til for utvikling av eiendommen baserer seg på at store deler av området for dyrket mark fortsatt skal 

være tilgjengelig for dyrking, med muligheter for å leie seg en parsell og dyrke denne. Det er lagt til grunn å 

skape et attraktivt boligområde som vil kunne tilfredsstille de behovene fremtidens beboere på Finneid kan 

tenkes å ha: ønske om nærhet til natur og fellesskapsløsninger, og muligheten for en mer bærekraftig livsstil 

gjennom selvforsyning/kortreist mat. 

 

Figur 2: Skisse situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult. 
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Med ovennevnte som utgangspunkt er det foreslått å fortette relativt mye i nordre og søndre del av 

eiendommen samt fortette langs eksisterende atkomstvei sentralt i området. Dette gjør det mulig å bevare 

grønndraget gjennom den tidligere dyrkamarken. Mellom bebyggelsen vil det være relativt store arealer som 

vil kunne benyttes til dyrking, lek og fellesaktiviteter. Arealer avsatt til lek er plassert nært de interne 

gangforbindelsene, som igjen tenkes påkoblet etablerte stinett. For barn og unge som bor i Liaveien åpner 

dette muligheten til å ta seg frem til skolen raskere og på en tryggere måte.   

 

Figur 3: Illustrasjon konsept. Utarbeidet av Norconsult.  
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Det er lagt stor vekt på at hver enkelt boenhet ikke har for store private hager. Av den grunn er det foreslått 

varierte boligtyper som kompletterer den eksisterende eneboligstrukturen i området og som er tilpasset 

beboere i ulike livsfaser: kjedehus (nordre del), rekkehus (midtre del) og leilighetsbygg (søndre del).  

3. Øvrige vurderinger  

En ser for seg at kjede- og rekkehusene kan føres opp i inntil 2 etasjer. Når det gjelder leilighetsbyggene har 

en ikke gjort en vurdering av byggehøydene, men estimert 2-3 etasjer + eventuelt p-kjeller. Dette ønskes 

avklart med planmyndigheten.  

Byggegrensene foreslås satt 30 m fra jernbanen/jernbanetunnelen (jernbanemidte), mens byggegrense mot 

veien (Tinkelheia) foreslås satt 15 m fra veimidte.  

Når det gjelder felles leke- og uteoppholdsareal tenkes det tatt utgangspunkt i kravene i gjeldende 

kommuneplan.  

Det er gjort en grov vurdering av topografien for å kunne tegne de nye atkomstveiene, men disse er ikke 

prosjektert. Det er også tegnet inn en atkomst til arealene som er avsatt til enebolig i gjeldende 

reguleringsplan i østre del av området. Dette vil bli en del av planarbeidet. Dette gjelder også eksakt 

plassering av interne gangforbindelser gjennom tomteområdet.  

Mulighet for atkomstvei til Liaveien via planområdet (se skisse situasjonsplan) vil bli vurdert i forbindelse med 

planarbeidet.  

Det vil videre bli gjort rede for om det vil bli behov for å legge om eksisterende ledninger. 
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Norconsult AS 
Soia Rahasindrainy 
 

 
 
 

Svar - administrativt avslag til omregulering av eiendom gbnr 
101/1 
Vi viser til deres forespørsel om omregulering av deler av eiendom gbnr 101/1. Etter intern 
vurdering tatt en avgjørelse at planinitiativet ikke bør føre frem. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Begrunnelse: 
Heia vest - mesteparten av gnr 101 bnr 1 (nordlig del) som er på ca. 68 daa, er regulert til 
«jord-/skogbruk» i gjeldende reguleringsplan (med plan ID 1996001 vedtatt 07.11.1996), 
mens søndre del, som er uregulert, er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel vedtatt 
30.04.2018. Å regulere området til boligformål vil være i strid med gjeldende reguleringsplan.  
 
Området er vurdert til å ha svært viktig landbruksverdi og bit for bit utbygging av 
landbruksareal vil stride mot føringene i den nasjonale jordvernstrategien (2015).Ved forslag 
om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensiale for fortetting og 
transformasjon være kartlagt. Vi har vurdert at kommunen ikke har behov for mer boligformål 
utover det som allerede er avsatt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som 
gjelder i dag. 
 
Fortetting er viktig, men det vurderes at kommunen har mere fortettingspotensial i direkte 
nærhet av sentrum. Disse områder kan fortettes uten at verdifull jordbruksareal 
omdisponeres. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den økonomiske 
situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler omdisponeres til andre 
prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen sak.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den økonomiske 
situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler omdisponeres til andre 
prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen sak.  
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Ap`s forslag til innstilling, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
 
Med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon omdisponeres opptatte lånemidler til andre 
prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering og /eller nedbetaling av gjeld. 
Prosjektet Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og internasjonal 
interesse. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at etableringen vil ha avgjørende betydning for en 
positiv utvikling for Fauske kommune med tanke på arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Fauske kommunestyre ønsker å realisere et kulturbygg i tilknytning til Fauske Tower, forutsatt 
alternative finansieringsformer utenfor kommunalt budsjett. 
Med bakgrunn i ovenstående 
1. Formannskapet avholder et møte med Tower hotell for å få avklart videre planer og tidsperspektiv for 
bygging av det nye hotellet. 
2. Etter avklaringsmøtet tas det en beslutning om eventuelt videre arbeid for alternative 
finansieringsformer. Fauna koordinerer dette arbeidet i samarbeid med privat næringsliv og 
finansieringsinstitusjoner. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer avgitt for 
AP's forslag. 
 
FOR- 053/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 



Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den økonomiske 
situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler omdisponeres til andre 
prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen sak.  

 
Vedlegg: 
07.05.2020 Kort oppsummering av møtet 12.12.2019, prosjekt Kulturhus_hotell 1440958 

07.05.2020 Tilbakemelding fra utbygger vedrørende nytt hotell Fauske - 070120 1440960 

07.05.2020 Tilbakemelding fra utbygger vedrørende nytt hotell Fauske - 160120 1440961 

07.05.2020 Tilbakemelding utbygger Tower hotell - 280220 1440962 

07.05.2020 SV Tilbakemelding utbygger Tower hotell - 280220 1440959 
 
Sammendrag: 
 
I 2017 ble det lansert av utbygger Stig Otto Nilsen, et stort prosjekt med å bygge nytt hotell (heretter 
kalt Tower hotell), med tilhørende kulturhus i sentrum av Fauske. 
Intensjonen da var at Fauske kommune skulle forplikte seg til å leie dette bygget til arrangement eller 
andre større møter. 
Fauske kommunestyre vedtok da etter en tid å bygge dette bygget for egne midler, estimert til MNOK 
150. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saksgangen med dette prosjektet i forhold til en mulig bygging av Tower hotell, og da også et nytt 
kulturhus, har vært veldig lang. Det har vært mange møter mellom utbygger og Fauske kommune, der 
fremdrift for utbygger har vært tema i forhold til at Fauske kommune har hatt en anstrengt økonomi 
over år. 
Det har vært utlyst en konkurranse i 2019 for å innhente prosjektleder for å starte prosjektet. Denne 
konkurransen ble utsatt flere ganger med forlenget vedståelsesfrist grunnet uavklart fremdrift for Tower 
hotell. Siden avklaringen dro så langt ut i tid, måtte konkurransen avlyses, da anbyderne ikke kunne 
vente lenger på avgjørelse i saken. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Utbygger har arbeidet med saken i forhold til kostnadsaspektet med Tower hotell over lang tid, og det er 
naturlig nok en tidkrevende prosess å komme i mål med driver av et hotell. 
Fauske kommune har nå kommet på ROBEK listen, og vil derav ha en svært vanskelig posisjon for å 
kunne starte å jobbe med et kulturhus prosjekt, uansett hvor ønskelig det er å kunne komme i mål med 
en slik prosess. 
 
Rådmannen finner det ryddig og nødvendig med et standpunkt i dette prosjektet, da av flere grunner.  
Det ene er at man kan ha et avklart forhold til utbygger, og det andre er at de midlene som allerede er 
låneopptatt til forprosjektet tidligere, kan omdisponeres til andre prosjekt som er av mer tvingende 
nødvendighet å få gjennomført for å effektivisere drift. 
Rådmannen ser ikke at dette prosjektet kan realiseres før økonomien er under kontroll, og at alle de 
nødvendige effektiviseringsmuligheter kommunen har, er gjennomført. I dette ligger det fullføring av 
nødvendige prosjekt for å få avhendet eiendom og bygninger. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Trond Heimtun
Til: ronny.borge@politiet.no; Geir Mikkelsen; Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen
Emne: Kort oppsummering av møtet 12.12.2019, prosjekt Kulturhus/hotell
Dato: torsdag 12. desember 2019 08:50:07
Vedlegg: image001.png

image002.png

·         Stig Otto har kontaktet Jan Kåre for å få prosjektet frem til realisering.
·         Hensikt å ta prosjektet fra preprosjekt til forprosjekt
·         Brukt ca 10 MNOK, trenger ytterligere 7-8 MNOK
·         Hvor konkret er det at det blir konkretisert et realiserbart prosjekt.
·         Trenger bekreftelse på at kulturhusprosjektet blir realisert
·         Har hentet inn 2 entreprenører for å se muligheter for å realisere prosjektet
·         Hotellet kan bli flyttet nærmere land, hva med reguleringen som er gjort.
·         Samkjøring mellom hotellet og kulturhuset, kun basert på grensesnitt mellom de to

prosjektene.
·         Snøhætta er ikke ute av diskusjonen vedrørende arkitekttjenester. Det er flere mulige

arkitekter som kan brukes, og det er kun pris dette står om vedrørende å kunne bruke
Snøhætta.

·         Det blir gjort betydelige endringer ift uttrykket på det opprinnelige bygget.
·         Skal ha en møte-/konferansemulighet i bunnen av hotellet.
·         Det åpnes for innleie av et fremtidig kulturhus til større konferanser, hotellet planlegger

ikke for å ha nok kapasitet til å ha store konferanser. Må få en oversikt over mulige
inntekter, må avklare hvor stort dette innleie kan være, viktig!!!

·         Foaje /vrimleareal er viktig for å kunne ha stort nok areal for konferanser.
·         Jan Kåre lurer på om det er realitet i at prosjektet fra kommunens side vil bli fullført

(Kulturhus).
·         Utbygger er klar på at byggestart kan være Q4 2021, ferdig ila siste kvartal 2022, fylling i

sjø i løpet av 2020, må ligge 6 mnd minst. Altså en ferdig realisering i løpet av 3 år.
 
 
Med vennlig hilsen
Trond Heimtun
Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling
+47 75 60 48 05
+47 97 07 43 51
trond.heimtun@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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Hei og godt nyttår
 
Ref siste avklaringsmøte der status rundt bygging av et nytt hotell sett opp mot bygging av
kulturhus på Fauske, var et sentralt tema.
 
Vi har i etterkant av møtet i Bodø hatt et kort statusmøte på telefon med Jan Kåre Gundegjerde.
Deltagere var Ordfører, Varaordfører, Rådmann og undertegnede. I møtet var tema hvordan
status er vedrørende bygging av nytt hotell på Fauske, fremdriftsplaner, samt hvordan et
kulturhus kan ligge i fremdrift mot et hotellprosjekt.
 
Fra Fauske kommune sin side er den økonomiske situasjonen belyst, men samtidig ligger
kommunestyrets vedtak om å bygge et kulturhus hvis det bygges et hotell som forespeilet fra
tidligere.
Faktorenes orden er i de fleste tilfeller kanskje likegyldig, men i dette spesifikke tilfellet vil det
ikke være det, da vi har hatt litt utfordringer med å få en konkret tilbakemelding om det faktisk
blir bygging av et hotell. Fauske kommune er uansett avhengig å få en klar tilbakemelding på
følgende moment:
 

·         Vil utbygger starte bygging av det nye «Tower» hotell på Fauske?
·         Hvilken fremdriftsplan er konkret knyttet til oppstartdato for prosjektet?
·         Når vil «Tower hotell» stå ferdig?
·         I siste møte med Gundegjerde ble det fremholdt at hotellet kunne bli «noe forskjøvet»

med plassering nærmere landlinje. Dette vet vi av erfaring kan medføre at
reguleringsplanen kan måtte endres, og nye høringsfrister utløses i forhold til
omkringliggende bebyggelse og planlagte prosjekt. Er det tatt stilling til om denne
endringen er av en slik karakter at dette faller inn under dette, og eventuelt er det tatt
stilling til om dette medfører endret oppstartdato for prosjektet?

·         I følge jordskiftedommen som ble gjort på «Trælast tomta», altså tomta som da ligger
fra landlinjen og ut til marebakke, er det avgjort at Fauske kommune eier denne. Det vil
da si at utbygger skal fylle i sjø inntil det nås til ønsket tomteareal utenfor marebakke. I
dette ligger det da også at et makebytte for «Kulturhustomta» og den angitte tomten i
sjø, er rimelig. Fauske kommune ber derfor om et forslag til løsning på dette makebyttet,
og da som et konkret forhandlingsmoment som vi må bli enige om. Det er viktig å få
avklart dette slik at all mulig fremtidig fremdrift er uhindret av eventuelle avklaringer
som bør gjøres før man nærmer seg byggestart.

 
Fauske kommune ber med dette om en tilbakemelding slik at det kan treffes mulige konklusjoner
i arbeidet med et nytt kulturhus på Fauske.
 
Med vennlig hilsen
Trond Heimtun
Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling
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Fra: Stig Otto Nilsen
Til: Trond Heimtun
Kopi: Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen; Trine Nøvik; ronny.borge@politiet.no; Jan Kåre Gundegjerde
Emne: Tilbakemelding fra utbygger vedrørende nytt hotell Fauske
Dato: torsdag 16. januar 2020 14:33:19
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Hei og godt nytt år!
 
Vi viser til deres e-post av 07.01.2020 vedrørende Tower Hotel og nytt kulturhus.
 
Vi er helt enig i at i dette prosjektet er ikke faktorenes orden likegyldig.  Prosjektet med hotell og
kulturhus henger nært sammen, og gjennomføringen av de to deler av prosjektet er avhengige
av hverandre.  Slik vi oppfatter prosjektet vil således ikke noen del av dette kunne realiseres uten
at begge deler av prosjektet gjennomføres med samtidighet.
 
Vi vil i det følgende besvare de moment Fauske kommune har ønsket tilbakemelding i forhold til.
 
1.            «Vil utbygger starte byggingen av nye «Tower» hotell på Fauske?»
Tower Hotel AS har frem til siste årsskifte pådratt kostnader med til sammen
kr 9 100 000,- knyttet til reguleringsarbeid for tiltaksområdet, arkitekt Snøhetta AS, rådgivende
ingeniører, utredninger av grunnforhold på land og på sjøbunnen, sol-studier for hotell og
kulturhus med omliggende bebyggelse, utredninger og analyser knyttet til vind/bølger/klima for
prosjektet.  I tillegg er det benyttet betydelige personalressurser i egen organisasjon knyttet til
prosjektet.  Viljen til å gjennomføre prosjektet burde således være åpenbar.
 
Det er nå innhentet foreløpig prisestimat for gjennomføring av hotell-prosjektet, som viser at
kostnadene kan forsvares i forhold til den budsjetterte drift for hotellet.  Det er på dette
grunnlag besluttet å gå videre med forprosjekt og detaljprosjektering med sikte på
gjennomføring, under følgende forutsetninger:

a. Fauske kommune samtidig, senest innen utgangen av1. kvartal 2020, starter forprosjekt
og detaljprosjektering av kulturhus.

b. Fauske kommune garanterer for oppstart bygging av kulturhus slik at dette er ferdigstilt
og starter drift senest samtidig med at hotellet ferdigstilles.

 
2.            «Hvilken fremdriftsplan er konkret knyttet til oppstartdato for prosjektet?»
Tower Hotel AS har besluttet å videreføre prosjektet så snart Fauske kommune har oppfylt
forutsetningene ovenfor i pkt 1 a) og b), dog senest innen utgangen av 1. kvartal 2020.  Når
forprosjekt og detaljprosjektering er gjennomført vil det bli innhentet endelige priser med sikte
på kontrahering av entreprisene for gjennomføring av prosjektet.  Dersom endelig pris for
gjennomføring av hotell-prosjektet ikke vesentlig overstiger foreliggende prisestimat/overstiger
dette i slik grad at prosjektet ikke lengre er «regningssvarende», er foreløpig fremdriftsplan at
byggestart for utfylling av tomtegrunn vil følge umiddelbart etter at entreprisene er kontrahert,
og igangsettingstillatelse er gitt.  Utfylling av tomtegrunn vil da gjennomføres i løpet av 2020. 
Byggestart for hotellet vil være i 2021.
 
3.            «Når vil Tower Hotel» stå ferdig?
Med forbehold for at forprosjekt, detaljprosjektering, og kontrahering av entreprisene ikke er
inngått, skal hotellet i følge Tower Hotel sin arbeidsplan stå ferdig 4. kvartal 2022.
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4.            «I siste møte med Grundegjerde ble det fremholdt at hotellet kunne bli «noe
forskjøvet» med plassering nærmere landlinje.  Dette vet vi av erfaring kan medfører at
reguleringsplanen kan måtte endres, og nye høringsfristerutløses i forhold til omkringliggende
bebyggelse og planlagte prosjekt.  Er det tatt stilling til om denne endringen er av en slik karakter
at dette faller inn under dette, og eventuelt er det tatt stilling til om dette medfører endret
oppstartdato for prosjektet?»
Tower Hotel AS vil ikke utfordre reguleringsplanen slik at nevnte problemstilling blir aktuell.
 
5.            «Vedrørende makebytte «Trælast-tomta» - forslag løsning»
Tower Hotell vil foreslå følgende løsning for det omtalte makebyttet:

a. Det innhentes verditakst for Fauske kommune sin eiendom som ligger fra landlinjen og
ut til marebakken i den utstrekning Tower hotell skal benytte denne.

 
Det innhentes verditakst for Tower Hotel sin eiendom gnr 103/1336.
 
Verditakstene innhentes ved bruk av autorisert takstmann, som oppnevnes av partene
i fellesskap.

 
b. Det gjennomføres makebytte mellom partene for de aktuelle eiendommer basert på

økonomisk oppgjør som fremkommer ved verditakster innhentet i henhold til pkt. a),
hvor Tower Hotel sin eiendom gnr 103/1336 tillegges verdi for følgende kostnader ved
tomten:

1. Forholdsmessig del av kostnadene for regulering av prosjektområdet.
2. Den del av påløpte kostnader ved rådgivere, arkitekt, undersøkelser/utredninger,

ol., som er knyttet til kulturhusdelen av prosjektet.
 

c. Partene forplikter seg til å oppføre sin del av prosjektet i henhold til foreliggende planer
og skisser.  Endringer som ikke er av kun mindre betydning skal godkjennes av den
annen part for slike kan gjennomføres.

 
d. Hver av partene forplikter seg til å gjennomføre sin del av prosjektet på tomtene med

samtidighet og samtidig ferdigstillelse, under nærmere avtalte forutsetninger og frister
for slik gjennomføring.

 
Mvh
Stig Otto Nilsen | adm.dir
Stadssalg AS | Olav V gate 100 | N-8004 Bodø
Tlf : 75 58 72 00 | Mobil: 414 58000 | Faks: 75 58 72 01
http://www.stadssalg.no/
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen.
Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller
annen privat informasjon. Hvis du mottar
denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av
innholdet i e-posten er forbudt.
 

Fra: Trond Heimtun <trond.heimtun@fauske.kommune.no> 
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Sendt: tirsdag 7. januar 2020 08.47
Til: Stig Otto Nilsen <Stig@stadssalg.no>; Trine Nøvik <Trine@stadssalg.no>
Kopi: Marlen Rendall Berg <marlen.berg@fauske.kommune.no>; ronny.borge@politiet.no; Geir
Mikkelsen <geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>
Emne: VS: Tilbakemelding fra utbygger vedrørende nytt hotell Fauske
 
Hei og godt nyttår
 
Ref siste avklaringsmøte der status rundt bygging av et nytt hotell sett opp mot bygging av
kulturhus på Fauske, var et sentralt tema.
 
Vi har i etterkant av møtet i Bodø hatt et kort statusmøte på telefon med Jan Kåre Gundegjerde.
Deltagere var Ordfører, Varaordfører, Rådmann og undertegnede. I møtet var tema hvordan
status er vedrørende bygging av nytt hotell på Fauske, fremdriftsplaner, samt hvordan et
kulturhus kan ligge i fremdrift mot et hotellprosjekt.
 
Fra Fauske kommune sin side er den økonomiske situasjonen belyst, men samtidig ligger
kommunestyrets vedtak om å bygge et kulturhus hvis det bygges et hotell som forespeilet fra
tidligere.
Faktorenes orden er i de fleste tilfeller kanskje likegyldig, men i dette spesifikke tilfellet vil det
ikke være det, da vi har hatt litt utfordringer med å få en konkret tilbakemelding om det faktisk
blir bygging av et hotell. Fauske kommune er uansett avhengig å få en klar tilbakemelding på
følgende moment:
 

Vil utbygger starte bygging av det nye «Tower» hotell på Fauske?
Hvilken fremdriftsplan er konkret knyttet til oppstartdato for prosjektet?
Når vil «Tower hotell» stå ferdig?
I siste møte med Gundegjerde ble det fremholdt at hotellet kunne bli «noe forskjøvet»
med plassering nærmere landlinje. Dette vet vi av erfaring kan medføre at
reguleringsplanen kan måtte endres, og nye høringsfrister utløses i forhold til
omkringliggende bebyggelse og planlagte prosjekt. Er det tatt stilling til om denne
endringen er av en slik karakter at dette faller inn under dette, og eventuelt er det tatt
stilling til om dette medfører endret oppstartdato for prosjektet?
I følge jordskiftedommen som ble gjort på «Trælast tomta», altså tomta som da ligger fra
landlinjen og ut til marebakke, er det avgjort at Fauske kommune eier denne. Det vil da si
at utbygger skal fylle i sjø inntil det nås til ønsket tomteareal utenfor marebakke. I dette
ligger det da også at et makebytte for «Kulturhustomta» og den angitte tomten i sjø, er
rimelig. Fauske kommune ber derfor om et forslag til løsning på dette makebyttet, og da
som et konkret forhandlingsmoment som vi må bli enige om. Det er viktig å få avklart
dette slik at all mulig fremtidig fremdrift er uhindret av eventuelle avklaringer som bør
gjøres før man nærmer seg byggestart.

 
Fauske kommune ber med dette om en tilbakemelding slik at det kan treffes mulige konklusjoner
i arbeidet med et nytt kulturhus på Fauske.
 
Med vennlig hilsen
Trond Heimtun
Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling
+47 75 60 48 05
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Hei Stig Otto
Takk for tilbakemeldingen.
Det har vært nødvendig for Fauske kommune å gå nærmere gjennom de spørsmål vi stilte sist,
samt de svarene som er kommet.
 
Som Fauske kommune har poengtert tidligere i møter, var fremdriften en essensiell faktor for å
kunne komme i gang med et eventuelt kulturhus. Siden prosjektet ble lansert offentlig i 2017,
har det vært stor entusiasme rundt prosjektet nytt hotell og kulturhus, og følgelig ble det da et
vedtak om å bygge nytt kulturhus. Forutsetningen ble da fra utbygger at det ble bygd et nytt
hotell i nærhet av et planlagt kulturhus. Oppstart av hotellplanene har tatt lang tid, og vi ser at
det har vært en krevende prosess med mange detaljer som skulle på plass.
Siden sist er det skjedd en utvikling ved at Fauske kommune har havnet på Robek registeret. I
dette ligger det at Fylkesmannen skal godkjenne alle nye låneopptak som skal gjøres i kommunal
regi, noe som selvsagt gjør at det stilles strenge krav til hvordan prosjekt skal utføres, og hvilke
forutsetninger som ligger til grunn økonomisk for å regne et slikt prosjekt hjem.
 
Fauske kommune må påpeke at vi fremdeles ikke kan si å ha fått et konkret svar på at det
kommer til å bli iverksatt bygging av et nytt hotell, noe som er forutsetningen i vedtaket for et
kulturhus.
I den situasjonen Fauske kommune er i nå, er det ikke mulig å legge frem en konkret sak for
formannskapet og kommunestyret (og Fylkesmannen), uten at det er kommet i gang med
arbeidene, og at det er garantert bygging av et nytt hotell. Fauske kommune kan heller ikke
begynne å bruke midler på en prosjektleder med samme forutsetning til grunn, alt da det på
nåværende tidspunkt ikke er konkretisert at det blir oppstart. De forbehold i deres tilsvar, gjør at
det ikke kan oppfattes om prosjektet kommer i gang, og at det blir bygd nytt hotell på Fauske. Vi
ber om forståelse for dette, og håper på mer klargjøring.
De forbehold som da blir satt i deres tilbakemelding blir dermed litt uklar for kommunen.
 
Når det er sagt; vedtaket ligger inne i budsjett 2020, med at det skal bygges nytt kulturhus på
Fauske når økonomien tillater det, og om det blir bygd hotell. I økonomiplanen er det også avsatt
midler til prosjektering og prosjektleder.  Det er derfor viktig at Fauske kommune kan få
garantier fra utbygger at prosjektet vil starte opp, og når dette vil skje, forstår det slik at dere
venter på avklaring på endelig pris på prosjektet.
 
Til sist; et stort bidrag for å få økonomien på rett kjøl, vil være et nytt hotell som vil gi Fauske og
sentrum et eventyrlig løft og en utvikling vi bare kan gjette på. Vi ønsker derfor svært gjerne at
Fauske Tower snarlig blir realisert.
 
De øvrige svar på våre spørsmål anses som dekkende i utgangspunktet, og her vil det være rene
forhandlings- og avtalemessige forhold som regulerer disse.
 
Om det er behov for ytterligere avklaringer, så møter vi gjerne til det.
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Ha en videre god dag.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Trond Heimtun
Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling
+47 75 60 48 05
+47 97 07 43 51
trond.heimtun@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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Fra: Stig Otto Nilsen
Til: Trond Heimtun
Kopi: Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen; Ronny Borge; Trine Nøvik; Jan Kåre Gundegjerde
Emne: SV: Tilbakemelding utbygger Tower hotell
Dato: fredag 28. februar 2020 15:36:45
Vedlegg: image001.png
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Hei Trond
 
Som tidligere presisert fra både deres og vår side er prosjektet med kulturhus og hotell av en slik
art at faktorenes orden ikke er likegyldig, da realiseringer av hver del av prosjektet henger
sammen med den andre på slik måte at ingen del av prosjektet kan gjennomføres uten samtidig
gjennomføring av den andre.
 
Slik situasjonen er nå, er Tower Hotel Norway AS kommet lengre med sin del av arbeidet mot
realisering av hotell enn hvor langt Fauske kommune er kommet i forhold til realisering av
kulturhus. 
 
Tower Hotel Norway AS har gjennomført alle undersøkelser og analyser ved hjelp av engasjerte
rådgivere slik at nødvendig materiell for å gå videre til fase med forprosjekt og detaljregulering er
til stede.  Det er på bakgrunn av foretatte undersøkelser, analyser, tegninger og
grovprosjektering av grunn og bygg innhentet et foreløpig prisestimat for realisering av
prosjektet.  Som det ble signalisert i forrige e-post er selskapet klar til å gå videre til neste fase
med forprosjekt og detaljprosjektering under forutsetning av at Fauske kommune starter dette
arbeidet samtidig og senest innen 1. kvartal 2020.
 
Det antas ikke for noen å være ansvarlig økonomistyring å avgi garantier for realisering av et
prosjekt i denne størrelsesorden før forprosjekt er gjennomført, tomtekostnad er avklart, samt
entreprisekontrakt er forhandlet og bindende inngått.
 
Som tilkjennegitt i forrige e-post er Tower Hotel Norway AS klar til å gå videre til neste fase
under forutsetning av at Fauske kommune er det samme.  Dersom den økonomiske situasjonen
til Fauske kommune har utviklet seg slik at dette ikke er mulig, og at prosjektet med kulturhus og
hotell derfor ikke kan realiseres, er det etter vår oppfatning svært beklagelig.
 
Deres tilbakemelding imøteses.
 
Mvh
Stig Otto Nilsen | adm.dir
Stadssalg AS | Olav V gate 100 | N-8004 Bodø
Tlf : 75 58 72 00 | Mobil: 414 58000 | Faks: 75 58 72 01
http://www.stadssalg.no/
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen.
Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller
annen privat informasjon. Hvis du mottar
denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av
innholdet i e-posten er forbudt
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Fra: Trond Heimtun <trond.heimtun@fauske.kommune.no> 
Sendt: fredag 28. februar 2020 07.00
Til: Stig Otto Nilsen <Stig@stadssalg.no>; Trine Nøvik <Trine@stadssalg.no>
Kopi: Marlen Rendall Berg <marlen.berg@fauske.kommune.no>; Geir Mikkelsen
<geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>; Ronny Borge <ronny.borge@fauske.kommune.no>
Emne: Tilbakemelding utbygger Tower hotell
 
Hei Stig Otto
Takk for tilbakemeldingen.
Det har vært nødvendig for Fauske kommune å gå nærmere gjennom de spørsmål vi stilte sist,
samt de svarene som er kommet.
 
Som Fauske kommune har poengtert tidligere i møter, var fremdriften en essensiell faktor for å
kunne komme i gang med et eventuelt kulturhus. Siden prosjektet ble lansert offentlig i 2017,
har det vært stor entusiasme rundt prosjektet nytt hotell og kulturhus, og følgelig ble det da et
vedtak om å bygge nytt kulturhus. Forutsetningen ble da fra utbygger at det ble bygd et nytt
hotell i nærhet av et planlagt kulturhus. Oppstart av hotellplanene har tatt lang tid, og vi ser at
det har vært en krevende prosess med mange detaljer som skulle på plass.
Siden sist er det skjedd en utvikling ved at Fauske kommune har havnet på Robek registeret. I
dette ligger det at Fylkesmannen skal godkjenne alle nye låneopptak som skal gjøres i kommunal
regi, noe som selvsagt gjør at det stilles strenge krav til hvordan prosjekt skal utføres, og hvilke
forutsetninger som ligger til grunn økonomisk for å regne et slikt prosjekt hjem.
 
Fauske kommune må påpeke at vi fremdeles ikke kan si å ha fått et konkret svar på at det
kommer til å bli iverksatt bygging av et nytt hotell, noe som er forutsetningen i vedtaket for et
kulturhus.
I den situasjonen Fauske kommune er i nå, er det ikke mulig å legge frem en konkret sak for
formannskapet og kommunestyret (og Fylkesmannen), uten at det er kommet i gang med
arbeidene, og at det er garantert bygging av et nytt hotell. Fauske kommune kan heller ikke
begynne å bruke midler på en prosjektleder med samme forutsetning til grunn, alt da det på
nåværende tidspunkt ikke er konkretisert at det blir oppstart. De forbehold i deres tilsvar, gjør at
det ikke kan oppfattes om prosjektet kommer i gang, og at det blir bygd nytt hotell på Fauske. Vi
ber om forståelse for dette, og håper på mer klargjøring.
De forbehold som da blir satt i deres tilbakemelding blir dermed litt uklar for kommunen.
 
Når det er sagt; vedtaket ligger inne i budsjett 2020, med at det skal bygges nytt kulturhus på
Fauske når økonomien tillater det, og om det blir bygd hotell. I økonomiplanen er det også avsatt
midler til prosjektering og prosjektleder.  Det er derfor viktig at Fauske kommune kan få
garantier fra utbygger at prosjektet vil starte opp, og når dette vil skje, forstår det slik at dere
venter på avklaring på endelig pris på prosjektet.
 
Til sist; et stort bidrag for å få økonomien på rett kjøl, vil være et nytt hotell som vil gi Fauske og
sentrum et eventyrlig løft og en utvikling vi bare kan gjette på. Vi ønsker derfor svært gjerne at
Fauske Tower snarlig blir realisert.
 
De øvrige svar på våre spørsmål anses som dekkende i utgangspunktet, og her vil det være rene
forhandlings- og avtalemessige forhold som regulerer disse.
 



Om det er behov for ytterligere avklaringer, så møter vi gjerne til det.
 
Ha en videre god dag.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Trond Heimtun
Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling
+47 75 60 48 05
+47 97 07 43 51
trond.heimtun@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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035/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte lånemidler til andre prosjekt - 
Kulturhuset 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med MNOK 
2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med MNOK 
2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 054/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med MNOK 
2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 

 
Sammendrag: 
 
Det refereres til opprinnelig sak 18/674, samt 20/6048, vedrørende avklaring prosjekt kulturhus i Fauske 
kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Prosjektet har tidligere fått vedtatt en låneramme på MNOK 150 eks mva. I budsjett 2019 ble det avsatt 
MNOK 6 av disse midlene, til å starte opp med forprosjekt hvis det skulle bli aktualisert prosjektet 
«Tower hotell». 
Det ble kjørt en prosjektlederkonkurranse, der det gjentatte ganger ble utsatt vedståelsesfrist for 
tilbyderne. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommunes økonomiske situasjon gjør at det ikke kan opptas ytterligere lån enn det som allerede 
er låneopptatt og ikke disponert. 
Fauske kommune har blant annet et viktig prosjekt som er viktig å få fullfinansiert, for igjen å kunne få 



solgt et viktig boligområde i Valnesfjord, tomten der Valnesfjord gamle skole var lokalisert. 
Løkåsåsen kan ikke lyses ut og selges før barnehageavdelingen som i dag holder til i den gamle 
ungdomsskolen er flyttet. Denne avdelingen drives i dag på dispensasjon, og det kan ikke påregnes 
driftet som en fast barnehage. 
Rådmannen ber derfor om å omdisponere MNOK 2,2 fra rammen på 6 MNOK for forprosjekt kulturhus. 
Det er behov for ytterligere omdisponering av allerede vedtatte og opptatte lånemidler til prosjektet 
som skal effektivisere og redusere drift, dette vil gjennomgå en kritisk vurdering av rådmannen. Ny sak 
vil komme til politisk behandling når dette er gjort. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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055/20 Formannskap 05.05.2020 
036/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Avhending av kommunal eiendomsmasse - effektivisering av arealbruk 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til selvbyggere 

eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med brukere om 

salg/flytting av aktivitet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til selvbyggere 

eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med brukere om 

salg/flytting av aktivitet. 
 

 



Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Forslag Arbeiderpartiet, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette konsekvensutredning for eventuell 
omregulering/avhending/salg av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
AP's forslag. 
 
FOR- 055/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til selvbyggere 

eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med brukere om 

salg/flytting av aktivitet. 

 
Sammendrag: 
Fauske kommunes økonomiske situasjon gjør at det er nødvendig å kritisk vurdere eiendomsmasse som 
har «ikke kommunal» bruk. 
For Fauske kommune er det viktig å areal effektivisere, og samtidig sørge for at det ikke er bygg som 
ikke brukes/eller har annen bruk enn kommunens kjernevirksomhet. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har en del bygningsmasse som kommunen har ansvar for i form av som juridisk eier, 
men har ingen bruk i disse byggene. Noen av byggene har lag og foreninger i bruk, mens andre står tom 
etter kommunal drift tidligere. 
Det er tidligere utformet avtaler som binder kommunen opp både juridisk og økonomisk på en måte 
som gjør at brukeren må tilbys annet lokale for sin virksomhet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen ser det som viktig å kunne innlede forhandlinger, samt også starte forberedelsene med 
avhending av eiendom for å kunne både fjerne areal, samt også for ikke komme i ansvarsforhold ved 
skader eller vedlikehold. 
Rådmannen ber derfor om å få starte opp med arbeidet med å avhende eiendom, og da med formål å 
gå i dialog med lag og foreninger for et mulig salg/flytting av aktivitet. På de andre byggene som står 
tom, anbefales å selge for markedspris. 
 
Oppsummert er dette gjeldende for følgende eiendommer: 
 

· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 



· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til selvbyggere 

eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med brukere om 

salg/flytting av aktivitet. 

 
Det bemerkes at Eiaveien 7 inngår som finansieringspakke for Blålysbygget, og kan ikke omdisponeres til 
annen kommunal virksomhet, da dette ligger til grunn for Fylkesmannens vedtak for oppstart av 
prosjektet. 
 
Det må innhentes takster, omreguleres/inndeles nye tomtegrenser der dette er behov. Det må også 
lages en konkret avhendingsplan der alle juridiske og andre forhold (museale/verne/fredning) avklares 
før salg. 
Dette vil naturlig nok ta litt tid, men det er viktig å få startet prosessene rundt avhending snarest mulig. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5745     
 Arkiv sakID.: 20/865 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
056/20 Formannskap 05.05.2020 
037/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Salg av Sagatun Sykehjem 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget offentliggjøres 
og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget offentliggjøres 
og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 
 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 056/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget offentliggjøres 
og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 

 
Vedlegg: 
29.04.2020 Takst Sagatun 2020 1439281 

29.04.2020 Hovedplan 1439282 

29.04.2020 1409-70-Areal-SOM-UTFORT 1439285 
 
Sammendrag: 
 
Sagatun sykehjem ble nedlagt i slutten av januar 2020. Sagatun ble da avstengt og videreført kun med 
nødvendig drift for å hindre skader. Sagatun har siden avstenging stått tomt. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det har i etterkant av dette vært kontakt mellom politisk miljø, administrasjon, og flere interessenter i 
forhold til eventuell ny bruk av Sagatun, enten som sykehjem, innen andre omsorgstilbud, eller andre 
former for aktivitet for lag og foreninger i Sulitjelma.  
 
Nivået på denne kontakten har vært basert på meldt interesse, der det hverken er gjort avtaler eller 



andre forpliktende henvendelser. Korona situasjonen som oppsto har naturlig nok gitt en del 
utfordringer, men det har vært holdt avklaringsmøte med blant annet Sanitetskvinnene på digital 
plattform. Det har også vært noen sporadiske kontakter på epost mot de andre aktørene i tillegg. 
 
Når det nå kom konkret henvendelse fra en aktør på å kjøpe Sagatun, er det nødvendig å sikre en god og 
åpen prosess, der alle interessenter vil ha den nødvendige bakgrunn for vurdering om det er interessant 
å gå videre i en prosess for å eventuelt skape, fortrinnsvis, ny aktivitet på Sagatun. 
 
Det er kommet henvendelser fra flere aktører, der alle er kontaktet på nytt vedrørende at det nå lages 
en politisk sak til avgjørelse. Liste som følger: 
 

 
  
 
Beskrivelse av aktørers virksomhetsområder: 
 

Interessenter Type aktivitet 
Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

Omsorg/sykehjem 

Norlandia AS Omsorg/sykehjem/eldreomsorg/barnehage 
etc 

Sulitjelma skytterlag m/fl Frivillige lag og foreninger i samarbeid 
Otrera AS Bo- og omsorg/avlasting/bofellesskap 
Fjellfarer AS Reiseliv/kafe etc 

 
 
Siden Sagatun er et offentlig bygg er det formålstjenlig å kunne kjøre en åpen salgsrunde, der megler får 
ansvaret for å selge eiendommen med påstående bygg. Pris på utførelse av oppdrag innhentes blant 
meglere. Ved en offentlig utlysning via megler, vil det kunne komme flere interessenter utenom de som 
allerede har lansert sin interesse. 
 
Det er innhentet takst på Sagatun på nyåret 2020, der Sagatun er takstet som næringseiendom, dette i 
og med at det ikke finnes sammenligningsgrunnlag på salg av sykehjem. Taksten er på MNOK 6. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen vurderer det slik at den økonomiske situasjon som Fauske kommune er i, vil medføre at en 
samarbeidsform med eksterne aktører der økte kostnader tilkommer, ikke kan gjennomføres. 
Utleie av Sagatun til formål som ligger utenfor reguleringsformål, anbefales ikke, da Fauske kommune vil 
sitte i et ansvar både juridisk og kostnadsmessig. Det anbefales derfor salg av Sagatun, som eiendom 
med påstående bygg. 
 
Sagatun må, hvis annen bruk enn eksisterende bruksområde skal benyttes, omreguleres/bruksendres. I 
dette ligger det at det kan medføre økte krav i forhold til offentlig regelverk/forskrifter, som igjen kan 
påføre ny eier kostnader. Det påhviler nye eiere alt ansvar, også økonomisk, å sjekke dette ut, og 



tilfredsstille dette. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18200     
 Arkiv sakID.: 17/2510 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 
038/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig vedtak 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

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

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

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

2022 
1428717 

09.12.2019 Revidert - Handlingsplan 2019-2022 1428779 

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

1430668 

13.01.2020 Fylkesmannens uttalelse til revidert handlingsplan for klima- og energiplan 1430669 
 
Saksopplysninger: 
I slutten av mars 2019 har kommunestyret vedtatt gjeldende energi- og klimaplan for Fauske kommune. 
Planen gir en oversikt av utfordringer som Fauske kommune har i forhold til utslipp av klimagasser. 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 
å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dokumentet beskriver i § 2.2 som mål å redusere ikke-
kvotepliktige klimagassutslipp med minst 45 % innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå, og at Norge 
blir et lavutslippssamfunn innen 2050. For å oppnå disse målene i Fauske, må vi gjennomføre klimatiltak. 
For å sikre livsgrunnlaget og naturmangfoldet for framtidige generasjoner, må samfunnet omstilles til et 



lavutslippssafunn og tilpasses et endret klima (klimatilpasning). 
 
Handlingsplan for klima og energi er et dokument som viser tiltak for å møte kravene og utfordringene 
som kommunen har. Den baserer se på klimaplanen og figuren under som grunnlag. Her er det særlig 
kommet frem at biltrafikk og jordbruk er de to største utslippskilder. (Utslipp fra biltrafikk er basert på 
tall fra kommunens innbyggere, og inkluderer ikke trafikk som kjører gjennom kommunen via E6 og 
Rv80.)  
 

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



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

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

Brannstasjonen 
· Strøm til el biler på kommunale parkeringsplasser 

· Bygg og anlegg 
· Legge til rette for fortetting av industritomter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
NVE: 
Det er veldig bra at Fauske kommune i sitt videre planarbeid vil ha fokus på klimautfordringer og 
forebygging av overvannsproblemer, som er beskrevet på side 13 i forslaget til energi og klimaplanens 
handlingsdel. NVE mener at det er positivt at det i forslaget er beskrevet at det skal lages en 
overvannsplan i 2020 som viser handlingskraft. 
I denne sammenhengen er det viktig at de hovedprinsippene for håndtering av overvann: infiltrering, 
fordrøyning og avrenning blir tatt med i overvannsplanen. Vi minner her om intensjonene i vrl §7, at 
utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen. 
Blå-grønne løsninger som for eksempel gjenåpning av bekker istedenfor lukkede bekker er viktige med 
tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold. 
 
Fauske kommune ligger innenfor et område hvor det forventes både mer og mer intens nedbør. Det 
anbefales derfor at kommunen tas hensyn til spesifikt de hovedprinsippene for håndtering av overvann i 
det videre planarbeidet. 
 
Kommentar saksbehandler 
Tas til etterretning. Det bør avsettes penger i økonomiplaner fremover for å kunne gjennomføre 
overvannstiltak. Det kan søkes om midler både hos NVE og Klimasats fra miljødirektoratet for deler av 
kostnadene, men da må kommunen bidra med egne midler.  
 
Fylkesmannen i Nordland: 
Det foreliggende forslaget inneholder flere gode tiltak som kan bidra til reduksjon av utslipp av 
klimagasser, samt tiltak for å møte utfordringer knyttet til større mengder overvann som følge av økt 
nedbør. Om tiltak skal realiseres vil det være vesentlig at de videreføres til Kommuneplanens 
økonomidel. 
 
Som grunnlag for å kunne feie for egen dør, jf. kap. 10 i klima- og energiplanen, kan kommunen med 
fordel få utarbeidet en analyse av kommunens klimafotavtrykk. Dette vil f.eks. være et viktig grunnlag 
om kommunen skal kunne utvikle et klimabudsjett i tilknytning til kommunens øvrige budsjett, der 
klimakonsekvensene av kommunens bruk av økonomiske virkemidler blir synliggjort. 
Ved å samarbeide om dette interkommunalt, som f.eks. gjennom plan- og klimanettverket for Salten, 
bør det være grunnlag for at kostnadene knyttet til analyse for hver enkelt kommune går ned. Det 
samme vil være tilfelle om kommunene samarbeider om å gi egne innbyggere tilbud via 
«Energiportalen» for analyse av tiltak i private boliger. 
 
Vi ser ellers at lokalisering av ladepunkter for el-bil er blant tiltakene i planen. Vi gjør her 
oppmerksom på at Nordland fylkeskommune fikk Klimasats-midler for 2019 til utarbeiding av en 
strategi for etablering av ladeinfrastruktur i Nordland. Fylkeskommunen bør derfor kontaktes i 
denne sammenhengen, slik at lokal ladeinfrastruktur i størst mulig grad blir en integrert del av den 
regionale (se tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet). 
 
Kommentar saksbehandler 
Tas til etterretning. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen viser at det er mye man kan gjøre i kommunen, og det trenger ikke å medføre store kostnader, 
sammenlignet med de kostnader vi får hvis vi ikke gjør noe. Det er tiltak som forebygging av skader på 
grunn av klimaendringer (herunder overvann), men også klimagassreduserende tiltak som også har 
positive konsekvenser for folkehelse, trafikksikkerhet og kommunal økonomi. Mange av tiltakene har 
ingen andre kostnader enn arbeidstimer. Det er viktig å nevne at det er uvisst hvor mye kommunale 
enheter har kapasitet til å gjennomføre. Det bør derfor vurderes om det settes av penger til egen 



(prosjekt)stilling eller konsulentarbeid for å sikre at tiltakene blir gjennomført. Muligens kan dette løses 
gjennom klimanettverk Salten.  
 
Handlingsplanen kan revideres årlig, og det anbefales at dette gjøres for å sikre at tiltakene er 
gjennomførbar og at det er økonomi til dette. Det må også settes av egen budsjett til klimasats i 
økonomiplanen for å kunne gjennomføre tiltakene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



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

1. Teoretisk del  
2. Handlingsplan 

 
Ad 1.) 

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

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

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

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

Kommentarer til planen: 

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

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

Brannstasjonen 
o Strøm til el biler på kommunale parkeringsplasser 

 Bygg og anlegg 
o Legge til rette for fortetting av industritomter  

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

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

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

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

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

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

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

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

Veitransport
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

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

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

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

Arbeidstimer Folkehelseplan

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

Plan og utvikling Arbeidstimer Kommuneplane
ns samfunnsdel
og arealdel

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

Evaluering av by-
sykkelordningen

Se nærmere på nye
el-sykler ved
fremtidens
kulturhus

Bygg og
eiendom, samt
folkehelserådgiv
er.

Arbeidstimer Folkehelseplan

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

Forts. (gang sykkelveier må prioriteres
hos statens vegvesen)

Forts. Forts. VVA + Plan og
utvikling

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

Trafikksikkerhet
splan,
folkehelseplan,
temaplan sykkel



Valnesfjord. Se
trafikksikkerhetsplan *
Oppfølging av veiplanen
VVA

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

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

Forts. Gjennomføring
tiltak (innarbeides i
ny handlingsplan
klima)

Forts. Fauna + Plan og
utvikling

Arbeidstimer + evt. kostnader
konsulent, 1500 kr/time

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

Plan og utvikling Arbeidstimer

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

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

Forts. Forts. Plan og utvikling
+ bygg og
eiendom

Arbeidstimer

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

Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer Rapport Småby
nord med SVV

Skrive innspill til regional
klimaplan Nordland
Fylkeskommune

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

Forts. Forts. Plan og utvikling Arbeidstimer Regional
klimaplan NFK

Være med i Europeisk
mobilitetsuke 2019.

Være med i Europeisk mobilitetsuke
2020.

Være med i
Europeisk
mobilitetsuke
20121.

Være med i
Europeisk
mobilitetsuke 2022.

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

Forts. Forts. Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer



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

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



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

2019 2020 2021 2022 Ansvarlig
enhet

Kostnad

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

Ikke gjennomført, tas med til 2020

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

Gjennomføring av tiltakene etter
kartlegging.

Forts. Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

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

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

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

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

Plan og
utvikling,

Arbeidstimer

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


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

avd.
landbruk

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

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

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

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

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

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

skogaktører for å sikre god
foryngelse i skogene. Kommunen

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer



vil følge opp med mer tilsyn og
kontroll med skogplanting.

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

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

forvaltningsplaner sammen med
andre grunneiere

- Vedta og iverksette
forvaltningsplan for egne
skogseiendommer

- Økt plantetetthet Gjødsling



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

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

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

Arbeidstimer Nasjonale vedtak

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

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

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

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

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

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

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

Avdeling plan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
samfunnsdel og SIIN

Fortetting av
industritomter gjennom
arealplanlegging og
byggesaksbehandling.

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

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner.



Avfal l
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

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

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

Plan og utvikling +
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

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

Plan og utvikling Arbeidstimer

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

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

Folkehelseplan



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

enhet
Kostnad Andre planer

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

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

Plan og utvikling
+
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

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

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

hybrid
Ikke gjennomført, tas med til 2020

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

avfallshåndtering + ønsker
om endringer hos Iris

- Miljøfyrtårninteresse
- Gang- sykle til jobb og

prioriteringer
- Fjernvarme og samarbeid

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

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

Folkehelseplan

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

Plan og utvikling
+ Fauna

Arbeidstimer +
møteutgifter

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

Forts. I RI S Salten Arbeidstimer

Gjennomføring av endring åpningstider
IRIS til fordel for servicenæringa

I RI S Salten Arbeidstimer



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

Forts. Forts. Forts. Byggsak og
arealplanlegging

Arbeidstimer

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

Plan og utvikling
og VVAi
samarbeid med
konsulent

Fase 1:
100.000 kr

Fase 2:
300.000

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

VVA Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

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

Plan og utvikling Arbeidstimer

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

Plan og utvikling
+ VVA

10 mill kr.
årlig



Kommunalt energiforbruk
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad

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

Bygg og eiendom Arbeidstimer

Kravspesifikasjon i nye
bygninger med utslippsfrie
tiltak/byggematerialer

Bygg og eiendom Arbeidstimer

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

Forts. Forts. Forts. Innkjøpsansvarlig Arbeidstimer

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

Bygg og eiendom Ukjent

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

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

Oppfordre til miljøfyrtårnsertifisering
på flere bygg.

Miljøfyrtårnsertifisering på rådhuset og minst 1 annen
kommunal bygning.

Forts. Forts. Plan og utvikling +
samtlige enhetsledere

Avhengig av
bygning

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

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

Arbeidstimer

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

Plan og utvikling Arbeidstimer

Motivere kommunale ansatte til å unngå unødvenndig
bilkjøring.

Alle enheter Arbeidstimer



H oldningsskapende arbeid
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig

enhet
Kostnad Andre planer

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

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

Forts. Forts. Bygg og
eiendom

15.000-20.000 kr per
stativ med tak

Folkehelseplan

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

Sette i gang tiltak
basert på
undersøkelsen.

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

Plan og
utvikling

Arbeidstimer. Vi har
programmet Questalize
for undersøkelser.

Folkehelseplan

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

Evaluere bruken av
energiportalen.no

Forts. Forts. Plan og
utvikling

kr 16.716,- årlig.

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

Forts. Forts. Forts. Plan og
utvikling

kr 14.500,- årlig Folkehelseplan

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

Oppdatering og vedlikehold
av klimasiden

Oppdatering og
vedlikehold av
klimasiden

Oppdatering og
vedlikehold av
klimasiden

Plan og
utvikling

Arbeidstimer

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

klima og energi - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 17.10.2019. 

 

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

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

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

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

tettbebygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging.  

 

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

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

handlingsdel.  

 

Overvann - Veiledning 

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

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

konsekvenser av klimaendringer bare vil øke.  

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

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

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

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

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

 

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

viser handlingskraft.  

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

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

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

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

tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold. 

https://klimaservicesenter.no/


 
Side 2 

 

 

 

 

Konklusjon 

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

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

det videre planarbeidet.  

 

NVE har ikke ytterlige merknader.                                                                

 

 

 

Med hilsen, 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Ingrid Johanna Verbaan 

seniorrådgiver 

 

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

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

  
 
Svein Einar Stuen 
seniorrådgiver 

 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Innsyn/LastNedTilsagn/119422
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Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 

 



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

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

 



Vedlegg: 
05.12.2019 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - Høringsfrist 040320 
1428548 

05.12.2019 Høringsnotat om forslag til endringer i motorferdselloven (L)(749629) 1428550 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt notat fra Klima- og miljødepartementet om forslag til endring i 
mortorferdselloven og nasjonal forskrift til høring.  Høringsfrist er satt til 4. mars 2020. 
 
Saksopplysninger: 
Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at lettere 
beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. Departementet foreslår også å 
gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 
kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget endringer i myndigheten til å gi tillatelser og 
dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge 
overtredelsesgebyr, innføring av plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper 
til en nasjonal database, samt enkelte andre mindre endringer. 
 
Her er de konkrete forslagene til endringer: 
 
I motorferdselloven foreslås følgende endringer:  
 
§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde:  
"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk 
på inntil seks år. 
 
§ 6 annet ledd skal lyde:  
"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 
watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det 
legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 
hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 
fugleliv". 
  
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen 
kan sette vilkår for tillatelsen."  
 
Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd.  
§ 12 a skal lyde:  
 
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 
overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 
fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 
frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 
  
§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde:  
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 
overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.» 
 
I forskriften foreslås følgende endringer: 
  



§ 2a annet ledd skal lyde:  
Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
 
§ 4b første ledd første punktum skal lyde:  
Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk 
på inntil seks år. 
 
§ 4a nytt niende ledd skal lyde:  
Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 
Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 
bestemmelser om innrapporteringen. 
  
§ 5 første ledd bokstav c skal lyde:  
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-
motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 
mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 
  
§ 6 første punktum skal lyde:  
I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har ingen merknader til fremlagte høringsnotat vedr endringer i motorferdselloven og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 

10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at 

lettere beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. 

Departementet foreslår også å gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med 

elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget 

endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av 

oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av 

plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal 

database, samt enkelte andre mindre endringer. 

 

Høringsfrist er 4. mars 2020. 

 

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

https://www.regjeringen.no/id2680101/ 

 

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3230, i stedet sendes på e-post til 

postmottak@kld.dep.no. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget 

også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Alle som 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3230-12 

Dato 

5. desember 2019 
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ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. 
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 



6 
 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 
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Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 
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Kommunestyre 23.04.2020: 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Ronny Borge, Høyre 

Innbyggerinitiativet tas ikke opp til behandling i kommunestyret. 
 
Innbyggerinitiativ, foreslått av Nils-Christian Steinbakk, FelleslistaArbeiderpartiet 

Innbyggerinitiativet tas opp til behandling 
 
Innbyggerinitativet, foreslått av Anne Fagerthun Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti 
Innbyggerinitativet er positivt, men kan ikke støttes fordi det er allerede gjort vedtak om nedleggelse av 
Sagatun. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) stemmer. 
H's forslag vedtatt med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9Ap, 2R) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Saken ble tatt opp på nytt på slutten av møtet. 
Saken settes opp på neste kommunestyremøte. 
 
KOM- 021/20 Vedtak: 

Vedtak: 

Saken settes opp på neste 
kommunestyremøte. 
 
Vedlegg: 

16.01.2020 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 

1431058 

16.01.2020 Underskriftskampanje - Behold eldreomsorg, behold Sagatun 1431059 

 

Sammendrag: 
Det vises til innbyggerinitiativ datert 8. januar 2020. 
 
I innbyggerinitiativet er det fremmet følgende forslag: 



 
1. Sagatun driftes videre som Bokollektiv med heldøgns omsorg 
2. Beboerne flyttes ikke mot deres vilje 
3. Vedtaket om nedleggelse i budsjettet oppheves. Kommunestyret må få seg forelagt en 
konsekvensutredelse før endelig vedtak fattes. 
 

 
Saksopplysninger: 
I kommuneloven § 12-1 heter det: 
 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller 
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til 
forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i 
kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling 
til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det 
er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse 
med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om 
vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 
 
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 
innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak 
som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret 
eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 
 
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 
kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir 
klagerett. 

 
 
Forslaget har tilstrekkelige underskrifter, med 302 fra kommunens innbyggere. 
 
 
Etter 3. avsnitt kan det ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er 
behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden. Kommunestyret må selv ta stilling til om forslaget 
kan fremmes. 
 
I kommentarutgaven til kommuneloven står det: 

«Det kan lett oppstå tvil og uklarhet med hensyn til hvorvidt en sak av «samme innhold» har vært 
behandlet i samme valgperiode, for eksempel når noe er foreslått i møte under behandlingen av en 
sak der dette ikke var et  alternativ i saksforelegget, eller er foreslått i forbindelse med behandling 
av årsbudsjett eller økonomiplan.» 

 
Kommunestyret må uansett ta stilling til om forslaget skal tas opp til behandling. 
 

«Legger kommunestyret til grunn at forslaget har samme innhold som et tidligere 
innbyggerforslag eller en sak som har vært behandlet av kommunestyret i valgperioden, kan det 
vedta at dette forslaget strykes fra sakslisten, men det kan også vedta at forslaget likevel skal tas 
opp til behandling på linje med andre saker som eroppført på sakslisten ved innkallingen.» 

 
 



Kommunestyret vedtok i sak 11/19 den 28.03.2019, Oppfølging budsjettvedtak 2019 – alternativ 
driftsform ved Sagatun, følgende: 

1. Rådmannens utredning tas til etterretning.  
2. Helse- og omsorgssektoren er inne i en vesentlig omstillingsperiode som kommunestyret har 
iverksatt.  
3. Kommunestyret har også vedtatt at nåværende drift ved Sagatun skal videreføres i 2019.  
4. Kommunestyret anerkjenner at Sagatun, som et bokollektiv, også i fremtiden bør kunne være et 
supplement innenfor det kommunale omsorgstilbudet, herunder Rus- og psykiatri området eller 
annen virksomhet utenfor Helse/omsorg.  
5. Endelig stilling til driftsform av Sagatun tas i forbindelse med budsjett 2020. 

 
 
Dette vedtaket var altså fattet i forrige valgperiode. 
 
 
Kommunestyret vedtok i sak 112/19 den 12.12.2019, Årsbudsjett 2020 og økonoomiplan 2020 – 2023, 
følgende: 
Helse og omsorg  

Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber politikerne 
innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt henger sammen 
med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens forslag.  
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke optimal drift 
av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å få full utnyttelse av 
Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative driftsformer og fortsatt aktivitet ved 
Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en interessant aktør som driver helsetjenester. De er 
invitert til befaring hos oss på nyåret 2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma 
Boligfond fører opp på Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre 
tjenester til eldre.  
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er mulig å 
gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass. Statlig finansiert 
eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så langt med i forsøket. 
Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om deltakelse. Fauske kommune 
skal søke om å bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020.Når vi ser hva som ligger i dette vil det 
komme en sak til kommunestyret for endelig beslutning. 
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I årene 
fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre yngre. Vi vil jobbe 
for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud innenfor pleie og omsorg. Vi 
mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både det offentlige og det private og utfylle 
hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til kommunens innbyggere. 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement til 
tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor pleie og 
omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer innen denne 
sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 

 
 
Rådmannen ber kommunestyret ta stilling til om forslaget skal tas opp til behandling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



lnnbyggerinitiativi Fauske  kommune

V/Lisbet Olsen og Lena Hanssen

Blåbærveien 2

8230  Sulitjelma

Til Fauske Kommune 08.01.2020

V/Ordfører Marlen Rendall Berg

INNBYGGERINITIATIV - UNDERSKRIFTSKAMPANJE  MOT  NEDLEGGELSE AV SAGATUN  BOKOLLEKTIV

Det fremmes med dette et innbyggerinitiativ etter Kommuneloven § 39a med 424 underskrifter.

Forslag til vedtak:

1.  Sagatun  driftes videre som Bokollektiv med heldøgns omsorg

2.  Beboerne  flyttes  ikke  mot deres vilje

3. Vedtaket om nedleggelse  i  budsjettet oppheves. Kommunestyret må få seg forelagt en

konsekvensutredelse før endelig vedtak fattes.

Underskriftskam an'en haddef !ende tekst:

«Sagatun  må få bestå, tilbudene til eldre må opprettholdes også idistriktene.

Nedleggelsen er ikke konsekvensutredet og berørte parter er ikke hørt. Vi krever at beboerne fortsatt

får bo på  Sagatun  etter eget ønske til evt nye drivere får overta driften. Hvis ikke krever vi at en

nedleggelse konsekvensutredes og fremlegges kommunestyret for ny behandling».

Det blir flere og flere eldre i vår kommune og innbyggerne trenger de plassene kommunen har,

inkludert Sagatun. For Sulitjelma som samfunn er  Sagatun  svært viktig for lokalbefolkningen med

nærhet til helse og omsorgspersonell, spesielt for innbyggere med trygghetsalarmer, men også for

den aldrende befolkning som trenger et dagtilbud for et meningsfylt liv og som forebygger

ensomhet.

Vi håper med dette at Ordfører setter Sagatun på dagsorden og får utredet og vurdert

konsekvensene før en nedleggelse som fremmes for kommunestyret før endelig vedtak.

Innbyggerinitiativet er av den oppfatning at kommunestyret v/Ordfører ikke er blitt forelagt en slik

vurdering i forhold til dagens behov og fremtidens behov for omsorgsplasser i Fauske kommune og

konsekvenser ved en nedleggelse.

Med vennlig hilsen

Representanter for innbyggerinitiativet

Lena Hanssen Lisbet Olsen

”&e/W M&M
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Sagatun  må få  bestå, tilbudene  til  eldre  må  opprettholdes også i distriktene.  La oss gi dem en  sjanse,  en  siste kamp!

Nedleggelsen  er  ikke konsekvensutredet  og berørte  parter  er  ikke  hørt. Vi  krever  at  beboerne  fortsatt  får bo på  Sagatun etter ønske  til nye  drivere  får  overta

driften.  Hvis ikke krever  vi at en  nedleggelse konsekvensutredes  og fremlegges kommunestyret  for ny behandling.
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115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Navn

Stine Mari Setså

Eirik Godtfredsen

Gunn  Løkås Lund

Anita Beate  Larsen

Therese Mari Olsen

Harrietjakobsen

Wenche Haldorsen

Marit Rognmo

Hege Ekren

Tove Wensell

Dan børge wikberg

Marius Hansen

Chatrine  johansen

Kari nedregård

Tiril Midtsund

Kjell Basse Lund

Villy Hansen

Stein Vegar  Langaard

Nancy Greger

Line Wensell

Aleksander Løkås

Mona Lysgård Evjen

Per—Arne Wikstrøm

Wiggo  Lund

Linn  Catrin Bredesen

May-Heidi Eide

May—Lis Mærvoll

Gunn Engan

Stian Larssen

Maria Tunheim Eilertsen

Aud Olsen

Geir Mosti

Tonje  Setså

Jan Harry Arntsen

Vegard Evjen

Ann Kristin Johansen Evenström

May Nilsen

David  Otto Strøm

Inger Korsvik Kampli

Kristin Haldorsen

Hege Mærvoll Stien

Kurt  Kvam

Pia Hagen

Caroline Slettvoll

Anne May Olsen

Nina Arnesen
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22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22122019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019
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#

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Navn

Bjørn Magne Olsen

Lise andersgaard

Frode Andersen

Tove Irene Johansen

Gitte  Bringsli Hultmann

Anita Cecilie Misvær

Lill Marit Kampli

Ken Anthon Hugaas

Bjørn Arne Haldorsen

Marius kvæl

Ann Lisbeth selstad

lsa-Lill Mathisen

Lars-Morten Johansen

Hilde Hansen

May Wenche  Bjerk”

Sture  Bottenvann

Marina Eliassen

Geir Ole Eliassen

Tina Krokstrand

Malin Mikalsen

Anne Godding

Snorre Nygren

Terje Sørensen

Sven-Olav Sørensen

Bente Mikalsen

Jimmy Hansen

Morten Jørgensen

Cato Lund

Siv Lillian  Johansen

Cato Lund

Rolf  Jensen

Siren Åsbakk

Andreas  Moan

Helene Dragsund

Amalie Moan Larsen

Randi Moan

Hanne—Lill Johansen

Jonny Jensen

Hilde Moen

Karin os

Isabelle Hansen

Patrik olsen

Knut larsen

Sigurd Myhra

Berit Ingebrigtsen  Valla

Bodil  Myhra

Behold eldreomsorg, behold Sagatun - underskrift.no
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22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22122019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019
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*

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

187

188

189

190

191

192

193

194

195

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Navn

Jim Robert Pettersen

Lisbeth hansen

Cecilie Maria Hansen

Laila Kvæl

Tove Noren

Christin  Joakimsen  Bjørnstad

Hanne  Sandberg

Hilde Kristin Andreassen

Per Anton Rønning

KjeII-Øystein Braseth

Kristina Olsen

Bjørn  Thomas  Hansen

Therese Steigen

Ove Lundli

Håvar  olsen

Randi Pedersen

Thor Kvam

Jan Kenneth Kleven

Vidar Sivertsen

Per—Gunnar Skotåm

Tone Magni Kvæl

Mads Andre Hanssen

Sebastian krokstrand

KNUT BOGEN

Johnny Bruun

Nina  Nilsen

Per Pettersen

Laila Anita Larsen

Elis Sofie Bjørkbom

Elisabeth Hansson Kristiansen

Vegar  bjørnmyr

Geir Allan Løkås

Kenneth nordal

Ann  karin  Hansen

Line Mærvoll Stien

Tom—André Ånensen

Kine Godtfredsen

KjeII-Erik Haldorsen

Trine Sofie Bruvoll

Markus Mjånes Kristiansen

Kaja Granum Skarpaas

Jørn  Godtfredsen

Ida Marie Kosmo

John magne hansen

Mia Stjernstrøm  Jensen

jan-petter  nilsen

Behold eldreomsorg, behold Sagatun - underskrift.no
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22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019
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#

21 9

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

Navn

Mariell Remman

Marthe  Jenssen

Vår Havnes Thurmann-Moe

Stian Hanssen

Tove Horsdal

Steffen—Allan Rognmo

Mette—isalie Haldorsen

Britt linda hansen

Nicklas Mathisen

Tor Kristian Wikstrøm

Siv Mona Roaldsvik

May wenche urheim

Cindy Nicole Eliassen

Karl—erik haugland

Frank  Krokstrand

Gunvor  Johansen

Bjarne O. Johansen

Glenn Lund

Isabell Løvgavlen

Laila Hansen

Bente Nilsen

Lill Marit Gøransson

Sverre Martin Pettersen

Anne Lise With

Brit  Nilsen

silje svendsen

Kristine Normark

Eva Adele‘ HAGEN

Henriette moan larsen

Roald Egil Holien

Ivan  Kvam

Tove  Iren  Adolfsen.

Elise Blind

Marit Blind

Steffen  Ingebrigtsen  Valla

Nina Normann Godtfredsen

Petter Boye

Hanne Kristin Erlandsen

Inger Helene Flatland Myrene

Lisbeth Kvæl

Brith Karin  Jensen

KarI-Arne Hernes

Randi Klungseth Hanssen

Solrun Setså

Asbjørn Olsen

Grete moen Iund
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22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

6/10



8.1.2020

*

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

Navn

Sissel Haldorsen

Gro.anita  Olsen

Helge Inge Olsen

Eva  Skoglund

Rawanmousa

Ragnhild  Erikstad

Aud  lngolfsen

Wigdis Nilsen

Natalie  Eliassen  Storjord

Gard Erland Storjord

Cecilie Nordlie

Toril Mariann Storjord

Per  Ludvig Mosti

Anja Strømdahl

Tonje lren Hansen

Tore  Jenssen

Nina Haugland

Svein Børre  Johansen

Terje Mellerud

Lisbeth Torsdatter Olsen

Asgeir Storøy

Stine  Olsen

Kim  Ronny Andre Nordheim Sandberg

Kurt Olsen

Kjell Lund Olsen

Gry Cecilie Andersen

Hilde Pedersen

Kim  Sivertsen

Janniken  Olsen

Tina  Mikalsen

lrma  Strøm

Stig Olsen

Jostein  Storli

kyrre  marius kvæl

Marius Kaspersen

Trine Rølvåg

Geir korneh‘ussen

Victoria Skogheim

Martin Vågeng

Krister Kjølmoen

Gunnar Larsen

Olaug Kristin Olsen

Anne Lise Olsen

Snorre  mikalsen

Liv  Janne Andersen

Gunnar  Schmidt
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22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

22.12.2019

23.12.2019

23122019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019
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#

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

Navn

Kåre  J  Pettersen

Mikael  mosti  skar

Kine Susanne Larsen

Solfrid Eliassen

Tove Elisabeth Bjørkbom

bjørn steinar korneliussen

Carlos Meyer

Anette hagen nystad

rita  katyana  løvgavlen

Remi  Eian  Berg

St1g Børre Hanssen

Gunn Hakvåg

Amalie Sørensen

Karoline Setså

Iselin  Larsen

Ida Sofie Heldal

Torger  Johansen

Even Olsen

Jan otto hugås

Andreas Hansen

Kristine Helland

Pia Aasen

Tor  Einar Vatnan

Berit  Johansen

Eirik Eliassen

Roy Evan Henriksen

Tore  øhlund

Kikki Bredrup Petsas

Marit Karlson

Lene Hugås

Anette Sofie Hansen

Tommy Olsen  Jensen

Astrid Nordstrøm

Dan Michael Olsen

Charlotte Lund

Maj—Lene  Jokimsen  Aunan

Lisa Maria Blind

Stine  Mari Olsen

Bjørn  Kato  Mosti

Kenneth Hanssen

Rigmor  Sonja Johansen

Kari A Hoel

KarI-H. Kristoffersen

Ellinor Ehrnberg

Kevin Olsen

Margareth  Jondahl
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23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

28.12.2019
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#

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

Navn

Ingrid Tømte Lund

Ann-Kristin  Johnsen

Anita Ingvaldsen

Eva Fjeld Hugaas

Ingalill Moen

Anne-Brit Korsvik

May—Britt og Harry hanssen

Camilla Isaksen

Marit pettersen

Anne-Lise Elstad

Belinda field

Inger R Aspmo

Sonja Svensson

Anders Setså

jan ivar olsen

Iselin  Larsen

Sølvi Isaksson

Peter  Mathias  Bredesen

Vigdis Aasen  Grubstad

Frank Eliassen

Linn Haugland

Tommy Johansen

Kristina Amundsen

May Iren Holumsnes

Ståle Nergård

Mailen Viktoria Eilertsen Bruun

Eva  Johansen

Jan—Inge Olsen

Ingrid Albinussen Mohaug

Jørgen Kampli

Ingvild Sørdal

Gry Therese Oseng

Torill Vorren Gustavsen

Lisbeth Lund

Kamilla Setså

Erik  Lund

Greta Furnes

Raymond  Mathisen

Håkon Voie

Kim lindstrøm

Rune Moan

Kjell-Erik  Sørensen

Helene Dragsund

Lena Victoria  Nergård

Kent—Ove Rognmo

Ida Katrine  Vassbotn
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29.12.2019
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30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019
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#

403

404

405

406

407

408

409

41  0

41 1

412

41 3

41 4

41 5

41 6

417

41  8

41 9

420

421

422

423

424

Behold eldreomsorg, behold Sagatun  -  underskrift.no

Navn

Maja Jensen Liland

Heidi Eliassen Karlsen

Per Mikael Helland

Melissa Pettersen

Aleksander Visted

Sylvia  Bitten Nielsen

Tove-Kristin Eliassen

Lisbeth Lund

Vidrun  Larsen  Forså

Inger Nygård

Karsten  Alexandersen

Jarl Håverstad

Gry Vedal

Robert Eliassen

Emelie Carlsson Kangeby

Kine Godtfredsen

Jens—Inge Jensen

Ireen  Rørvik Mosti

Brian  olsen

Stig Johansen

Frank  Jørgensen

Jonas  Alexander  Frantzen Hobitz
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01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18627     
 Arkiv sakID.: 19/3026 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
023/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 
041/20 Kommunestyre 14.05.2020 

 
 
Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

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

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

 
Vedlegg: 
04.02.2020 Tilsynsstrategi 2020-2024 1432947 
 
Sammendrag: 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 25-1 har kommunen plikt til å føre tilsyn:  



«Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved 
allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.» 
 
Det er utarbeidet et forslag til strategi for Fauske kommune. Bakgrunn for å føre tilsyn er å ha gode bygg 
og redusere samfunnsmessige kostnader som følge av byggefeil, som igjen kan medføre sikkerhetsrisiko 
og føre til helseplager.  
 
Saksopplysninger: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 25-1 har kommunen plikt til å føre tilsyn. Kommunens 
tilsynsaktivitet skal rapporteres i KOSTRA.  
 
Byggesaksregelverket er i dag i stor grad basert på erklæringer fra ansvarlige foretak for ulike 
fagområder, og innebærer i liten grad detaljkontroll fra kommunen. Ved behandling av byggesaker skal 
en i henhold til gjeldende regelverk «legge til grunn tiltakshavers og det ansvarlige foretakets 
opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav (plan- og bygningslovens § 21-4, 1. ledd). Regelverket 
har også gradvis blitt revidert og forenklet, slik at en del mindre tiltak (bl. a. garasjer under 50 m2 ) 
under visse forutsetninger kan oppføres uten søknad. En motvekt mot dette «frislippet» når det gjelder 
behandling av søknader i kommunen skulle være mer tilsyn. Spesielt mindre kommuner har slitt med å 
få gjennomført et tilstrekkelig antall tilsyn for å følge opp denne intensjonen, noe som også er tilfellet i 
Fauske kommune. 
 
Tilsynsstrategien er et verktøy som skal sette en ramme for hvordan kommunen skal føre tilsyn, og følge 
opp ulovligheter. Tilsynsstrategi er en overordnet plan som må være politisk forankret. Tilsynsstrategien 
skal være et retningsgivende styringsdokument. 
 
Ressurser: Fauske kommune fører tilsyn ved siden av byggesaksbehandling, med enhetsleder 
Plan/Utvikling som nærmeste leder. Det blir valgt en tilsynsleder som vil ha som hovedoppgave å føre 
tilsyn i henhold til tilsynsstrategi og utarbeide en handlingsplan. Helse, miljø og sikkerhet skal være i 
fokus. Det skal lages en handlingsplan for håndtering av ulike ulovlige forhold samt et system for mottak 
og registrering av ulovlige byggetiltak. 
 
Kompetanse: Tilsyn er et eget fagområde som er krevende og det er viktig å ha relevant kompetanse. 
Tilsynsgruppen skal utføre tilsyn i henhold til tilsynsstrategien samt gjeldende regelverk. Tilsynsleder må 
gis adgang til nødvendig kursing og oppdatering på sitt fagfelt for at dette skal fungere optimalt og i tråd 
med gjeldende retningslinjer. 
 
Finansiering/økonomi: Tilsynsarbeidet er en del av kommunens forvaltning av Plan- og bygningsloven og 
finansieres av ordinære byggesaksgebyrer. Tilsyn vil ikke fakturere gebyrer.  
 
Tilsyn skal gjennomføres iht. vedlagt strategidokument, og skal i hovedsak være proaktivt. Ved utførelse 
av ett tilsyn, vil det kunne avdekke ulovligheter, noe som fører over til en ulovlighetsoppfølging.  
I henhold til plan- og bygningslovens §32-1 skal kommunen forfølge overtredelser. Det mottas flere 
henvendelser i løpet av året hvor tiltakene ikke er omsøkt f.eks. oppføring av bygg, bruksendring av 
bygg, terrengendringer etc. Noen av henvendelsene kan være av privatrettslig karakter, men en stor 



andel krever oppfølging etter plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tilsyn er en lovpålagt oppgave som bygningsmyndighetene skal utføre. Det kreves en grunnleggende 
strategi for å føre tilsyn på en korrekt måte, og for å sikre likebehandling, samt at det må settes av 
ressurser.  
 
Det vil bli satt en tilsynsgruppe, som innehar en tilsynsleder + 1årsverk. Gruppen må ha byggteknisk og 
juridisk kompetanse. Dersom denne kompetansen ikke finnes innad i gruppen, skal det være anledning 
til å tilegne kompetanse samt benytte kommunens advokat til juridisk bistand og andre fagpersoner, 
også eksterne ved behov.  
 
En grunnleggende strategi vil sørge for at det ikke vil foregå tilfeldig oppfølging og behandling av 
enkeltsaker idet tilsyn berører både enkeltpersoner og foretak.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Kommunens tilsynsplikt. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker. 

Ved kommunestyrets godkjennelse av denne tilsynsstrategien, er den forpliktende både politisk og 

administrativt. 

Tilsynsstrategien gjelder for 2020-2024 og evalueres årlig. Hvis ny strategi ikke er vedtatt ved utløpet av 

perioden vil denne strategien være gjeldende til ny er vedtatt. 

 

2. Målsetting. 

2.1 Mål. 
a) Sikre god kvalitet på byggetiltak og at de er i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser i 

plan- og bygningslovgivningen. 

b) Stimulere foretakene til økt kvalitetsnivå i alle deler av byggeprosessen. 

c) Kommunen fører tilsyn med 10% av alle mottatte byggesaker. 

2.2 Rutiner, tilsynets rolle og tilsynsform. 
a) Tilsynet skal gjennomføres i samsvar med vedtatt tilsynsstrategi og plan- og bygningslovens 

kapittel 25 med hovedvekt på foretakstilsyn, både som dokument- og byggeplasstilsyn. 

b) Tilsynsgruppen skal utarbeide tilsynsrapporter for gjennomført tilsyn i samsvar med lovverk 

(SAK10 § 15-2). 

c) I saker der tilsynsgruppen selv avdekker lovbrudd, skal tilsynsgruppen følge opp sakene etter 

plan- og bygningslovens kapittel 32., etter delegert myndighet. 

d) Tilsynsgruppen skal utarbeide årsplan for sin virksomhet. 

e) I saker som skal til politisk utvalg, skal tilsynsgruppen forberede saken administrativt med 

innstilling fra rådmannen. 

f) Tilsynsgruppens arbeid vil gjelde pågående byggesaker- og inntil 5 år etter ferdigattest (Plan- og 

bygningslovens § 23-3, 7. ledd). Det legges eget løp for tilsyn i eksisterende bygg (Plan- og 

bygningslovens § 31-7) som gjelder opp mot sikkerhetsvilkår, som gjelder bygningen – ikke 

byggesaken. 

g) Tilsynsgruppen kan avstå fra å forfølge overtredelser (plan- og bygningslovens § 32-1, 2. ledd), 

og skal prioritere oppfølging ut fra grad av alvor. Dette for å sikre at kommunens ressurser 

brukes effektivt, der det gir størst effekt, og ut fra valgt prioritering. 

Saker som avsluttes skal lukkes med svar til aktuelle parter i saken med begrunnelse om hvorfor 

saken avsluttes. 
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3. Organisering 

a) Tilsynsgruppen er organisert under byggesaksavdelingen med enhetsleder som nærmeste 

overordnede. 

b) Tilsynsgruppen har minimum en tilsynsleder + ett årsverk. 

Det skal være byggteknisk og juridisk kompetanse i tilsynet. Hvis ikke denne kompetansen 

finnes innad i gruppen skal det være anledning til å benytte kommunens advokat til juridisk 

bistand og andre fagpersoner, også eksterne, ved behov. 

c) Tilsynsgruppen har fag- og kompetanseansvar for tilsyn, utarbeider egne delmål og rutiner, 

organiserer og gjennomfører tilsyn og har ansvar for rapportering. 

Tilsynsgruppen har ansvar for å fange opp aktuell info og melde dette til KOSTRA. 

Tilsynsgruppen skal årlig rapportere antall delegerte sanksjons- og klagesaker. 

3.1 Delegering 
Tilsynsgruppen har delegert ansvar fra Kommunestyret til å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av 

prinsipiell karakter. 

 

3.2 Finansiering/økonomi 
Tilsynsarbeidet er en del av kommunens forvaltning av plan- og bygningsloven og finansieres gjennom 

ordinære byggesaksgebyr. 

 

4. Prioritering. 

4.1 Generelt 
- Saker med mulig fare for liv og helse, miljø og sikkerhet. 

- Forhold som har samfunnsmessige konsekvenser. 

- Tilsyn før brukstillatelse/ferdigattest for helårsboliger og offentlige/publikumsbygg. 

- Oppfølging av vedtak fra politisk utvalg. 

4.2 Ved foretakstilsyn 
- Foretak med gjentatte mangler i søknadsprosesser. 

- Foretak uten sentral godkjenning. 

- Foretak som har fått gjentatte innkomne klager på seg. 

- Følge opp vilkår i midlertidig brukstillatelse. 

4.3 Ved avdekking av lovbrudd 
1. Ulovlig bruk av bolig/publikumslokale. 
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2. Større ulovlige etablerte tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2 (herunder tilbygg, garasjer 

over 50m2, murer med mer). 

3. Kan settes på vent: Mindre ulovlige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2 (herunder 

tilbygg, garasjer og uthus under 25m2 og minimum 1 meter fra nabogrense). 

4. Kan vurderes å avstås: Tiltak av mindre betydning, jamfør plan- og bygningslovens § 32-1, 2. 

ledd. Tiltak av bagatellmessig karakter som allerede er oppført som for eksempel mindre 

terrasser, tilbygg, boder, mindre støttemurer, levegger ol. Som ikke er plassert i strandsone, i 

strid med plan eller i strid med vegloven. 

 

 

5. Rapportering 

Tilsynsleder skal utarbeide årlig rapport over tilsynsaktiviteten ved utgangen av hvert år jamfør SAK10 

§ 15-1 nr.(2). Rapporteringen skal tilpasses KOSTRA. 

 

 

6. Noen definisjoner 

 

 Tilsyn = (begrepet knyttet til plan- og bygningsloven) all form for ressursbruk ut over 
ordinær byggesaksbehandling. 
En kartleggingsprosess kommunen bruker for å avklare/avdekke/kartlegge/undersøke om 
det foreligger ulovlig forhold. Arbeid med ulovligheter vil generelt ikke inngå i tilsyn slik det 
er definert her, men dette vil likevel kunne være noe overlappende i enkeltsaker. 

 Tilsynsgruppe = Personell i en kommunal enhet/avdeling som arbeider med tilsyn. 
 Tilsynsleder = Den som forestår et tilsyn, person som utøver / fører ordet / leder 

møte/befaring. 
 Proaktivt tilsyn = Planlagt tilsyn (i samsvar med en tilsynsstrategi/virksomhetsplan), 

forebyggende tilsyn. 
 Reaktivt tilsyn = Reaksjon på en aktuell hendelse, ulovlighetsoppfølging. 
 Ulovlighetsoppfølging 

Tilsynets oppgaver når ulovligheter avdekkes er å følge opp aktører for å lukke klare avvik 
fra bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, planer og eventuelle 
kommunale tillatelser. Vanligvis gis foretaket anledning til å rette opp eventuelle feil og 
mangler.  
Ulovlighetsoppfølging kaller man det dersom det ikke vises vilje til å rette opp forholdene. Da 
må kommunen vurdere å bruke sanksjoner. Dette er en myndighetsutøvelse. Eksempler på 

aktuelle sanksjonstyper: varsel om pålegg, varsel om tilbaketrekking av lokal ansvarsrett, 
krav om ny uavhengig kontroll med mer. 

 Mål og målsetting: Klart formulerte målsettinger, retningsbeskrivelser, prinsippliste for 
fremtidig arbeid, (koblet mot midler for å nå mål) 

 Virksomhet: Organisert arbeidsfellesskap, foretak, betegnelse for en juridisk person.  
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Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 20.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
22.10.2019 2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune 1424250 

22.10.2019 Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2020 1424246 

11.02.2020 Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2020_ver 2_Til 
barnehagene 

1433442 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal hvert år beregne tilskuddssats for barnehageplass for utbetaling av tilskudd til 
private barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før 
tilskuddsåret j.fr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9. 
 
Saksopplysninger: 
Ved beregning av tilskudd er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før 
tilskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. For 2020 er det kommuneregnskapet 
for 2018 som skal benyttes. I beregningen skal også barnetall i kommunale barnehager i 2018 legges til 
grunn.  
 
Tidligere skulle kommunene fatte vedtak om sats basert på budsjett, for så å fatte endelig vedtak basert 
på regnskap, ved regnskapsårets slutt. Endringen rundt at kommunen nå skal benytte kommunens 
regnskap 2 år tilbake i tid ble innført fra 1.januar 2015. Fra 1.januar 2016 kom en ytterligere endring i 
beregningen, der kommunens utgifter til pensjon skal trekkes fra, for så å legge på i et sjablongpåslag på 
13 %, som skal dekke utgiftene til pensjon for private barnehager. Fra og med 1. januar 2016 er også 



tilskuddssatsen til private barnehager 100 % av kostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass.  
 
Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddssats for 2020 innen fristen 31. oktober. Vedtaket om 
tilskuddssats er enkeltvedtak, og den enkelte private barnehage har anledning til å klage på vedtaket. 
 
Ved beregning er kommunens regnskap knyttet til ordinær drift av kommunale barnehager lagt til 
grunn. Dette gjelder KOSTRA funksjon 201 og 221. Funksjon 221 benyttes av Fauske kommunale 
eiendomer for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
barnehagelokaler. Funksjon 201 benyttes av den enkelte barnehage for regnskapsføring av alle utgifter 
knyttet til ordinær drift av barnehagene. Kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud for barn som har 
behov for ekstra oppfølging er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til styrket barnehagetilbud 
tildeles den enkelte barnehage i Fauske ut fra søknad, uavhengig av eierskap, basert på sakkyndig 
utredning og behov i den enkelte barnehage.  
 
 
Det er beregnet følgende tilskuddssats til private barnehager i Fauske for 2020: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020 
  Per heltidsplass  Per oppholdstime  
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år  229 680 106,33 
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år  110 859 51,32 
   
Nasjonal sats 2020     
  Per heltidsplass    
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. 
adm 

231 600  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. 
adm 

111 800  

 
 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2020 
Byggeår Tilskuddssats 

per plass 
Til og med 2011 9 300 
2012-2014 16 400 
2015-2017 20 200 
2018-2020 23 900 

 
I Fauske skjer utbetalingen av tilskudd til private barnehager i hht vedtatte lokale retningslinjer knyttet 
til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. (K-sak 60/16)  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis og kvartalsvis til private barnehager, ut fra faktiske barnetall i den 
enkelte barnehage kommende kvartal.  
 
Ut fra vedtatte tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd er det beregnet en utbetaling på ca kr 
39 880 590,- i tilskudd til private barnehager for 2020. Utbetalingen vil endre seg, dersom det skjer 
endringer i barnetallene i private barnehager.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter at  regelverket ble endret slik at tilskuddet til private barnehager nå beregnes ut fra to års gamle 
regnskap og barnetall, er det blitt mer forutsigbart både for kommunen og for den enkelte private 
barnehage. Den vedtatte tilskuddssatsen endres ikke i løpet av året, eller ved årets slutt slik som 
tidligere. Det som nå forårsaker endringer i utbetalingene er endringer i barnetallet i private 



barnehager, da de hvert kvartal mottar tilskudd for faktiske barnehageplasser som til en hver tid 
benyttes. Barnehagene har rett til tilskudd innenfor rammen av det antall barnehageplasser de er 
godkjent for, forutsatt at plassene er i bruk. Det betyr at dersom en privat barnehage fyller opp alle sine 
barnehageplasser, må kommunen øke utbetalingen av tilskudd opp til det antall plasser som blir 
benyttet. På den annen side vil kommunen redusere sine utbetalinger, dersom en privat barnehage ikke 
får fylt opp alle barnehageplassene.  
 
Tilskuddssatsen til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader knyttet til en 
kommunal barnehageplass, noe som fører til et stort fokus i kommunale barnehager på å holde sine 
budsjett. Så lenge gjennomsnittlige driftskostnader ligger under nasjonal sats, gjenspeiler dette at det 
jobbes godt i de ulike barnehagene med å holde budsjettene. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet 
samt barnehageloven § 14, § 14a og § 16a som gjelder.  
 
Fauske kommune kan i følge forskriftens § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private 
barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, 
og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Lokale retningslinjer skal fastsettes før 
tilskuddsåret begynner.  
 
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære 
godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. 
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til 
offentlig tilskudd.  
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens 
godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier.  
 
Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune: 

- Kvitre barnehage   godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Medås gårdsbarnehage   godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Lyngheia barnehage   godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Stemland gårdsbarnehage  godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Fauske idrettsbarnehage   godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 

 
 
Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 
Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  
Fra August 2011 – juli 2012  91 % 
Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 
Fra August 2013 – juli 2013  94 %  
Fra august 2013 – juli 2014  96 % 
Fra august 2014 – desember 2015  98 % 
Januar 2016 - >    100 %  
 
Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige 
finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, 
tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnadene som legges til grunn er tjeneste 201 
ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss.  
 
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret indeksregulert med kommunal 
deflator. Det fattes eget vedtak om tilskuddssats til drift j.fr. forskriften § 9  
 
Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av 
opplysninger liggende i Hypernet, og beregning er i samsvar med forskriftens § 3 som 
omhandler driftstilskudd til ordinære barnehager 

 
Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager 
Kommunen kan .j.fr. § 12 i forskriften bestemme hyppigheten på rapporteringer i lokale retningslinjer. Det 
rapporteres følgende i Fauske kommune:  

 pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding  

 Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver 
tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra. 

 Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. i utbetalingsmåneden for tilskudd, og utbetaling skjer 
forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.  

 Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september  
 



Vedtak og utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune, dette er i samsvar med 
Forskriften § 1 2.ledd «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private 
barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer eller det foreligger store aktivitetsendringer etter § 12.»:   
Hvert kvartal fattes nye vedtak som tar høyde for endring i barnetallet j.fr. §§ 1 og 12  
 

Utbetaling 15.januar Utbetaling 15.april Utbetaling 15.juli Utbetaling 15.oktober  

Forskuddsbetaling for 
januar – mars basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
april – juni basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for juli 
– september basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
oktober – desember 
basert på barnetall pr 
den 1. i hver av 
månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

 
 
Disse retningslinjene gjøres gjeldende inntil nye retningslinjer vedtas, eller vedtaket oppheves.  
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Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2020 
 
Viser til informasjonsmøte 16.10.19 der grunnlaget for beregning av tilskuddssats ble 
gjennomgått. 
 
J.fr. forvaltningsloven § 16 sendes det ut forhåndsvarsel vedrørende vedtak om tilskuddssats 
for 2020. Part som ikke har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning 
til å uttale seg. 
 
Beregningen tar utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2018 og barnetall for 2018 for 
kommunale barnehager i Fauske. Det er kostnadene knyttet til funksjon 201 Førskole, samt 
kostnadene knyttet til funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, som er lagt til grunn for 
beregningen. Det er tatt hensyn til deflator, pensjonspåslag på 13% og 
administrasjonskostnader i beregningen. Vedlagt ligger beregningsgrunnlaget for utregning 
av tilskuddssats for 2020. 
 
Beregningen viser følgende tilskuddssats for drift 2020: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020 

 

 Per heltidsplass  Per oppholdstime  

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år               231 820             107,32  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år               112 049               51,87  
 
I tillegg vil den enkelte barnehage motta kapitaltilskudd i hht til statlige satser og utfra 
barnetall i egen barnehage. 
 
Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 
barnehager vedtatt i K-sak 60/16 er fortsatt gjeldende, og vil også være gjeldende i 2020. 
 
Frist for å uttale seg på forhåndsvarselet er 29.oktober 2020. 
Endelig vedtak fattes 31.oktober 2020 og sendes ut til den enkelte barnehage. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Erik Holteng 
Enhetsleder Barne- og familieenheten 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 



 

 

Vedlegg: 

2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune  

Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2020 – Til barnehagene  

 

 

Kopi til 

Kariann Skar Sørdahl Økonomisjef  Økonomiavdeling 

Line T. Wemberg Innfordringskonsulent  Økonomiavdeling 

Mariann Monsen Regnskapssjef  Økonomiavdelingen 



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2018

Funksjon 201 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveavgift 29 356 562        

Funksjon 221 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveravgift 2 849 389          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2018 32 205 951        

Administrasjonskostnader 1 384 856          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2018 33 590 807        

Kommunal deflator 2019 1 007 724          3,0 %

Kommunal deflator 2020 1 072 554          3,1 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 35 671 086        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 -                    0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 1,08                  0                     0,756 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 65,42               141300 254340 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 -                    0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 1,25                  1260 1260 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 121,83             263160 263160

Antall små barn 66,50 141300 254341

Antall store barn 123,08 264420 264420

Totalt antall barn 189,58 405720 518761

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 141 300             65                   118                

Antall store heltidsplasser 264 420             122                122                

Totalt 405 720             188                240                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 17 489 008        

Barn 3-6 år 18 182 078        

Sum 35 671 086        

Foreldrebetaling 6 477 439          3135 Foreldrebetaling pr måned 2020

Kostpenger 2018 562 775             

Kommunal deflator 2019 16 883               

Kommunal deflator 2020 17 969               

Totalt kostpenger etter omregning 597 628             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 7 075 067          

Foreldrebetaling 2020 og kostpenger 2018, barn 0-2 år 2 464 036          

Foreldrebetaling 2020 og kostpenger 2018, barn 3-6 år 4 611 030          

sum 7 075 067          

Offentlig finansiering barn 0-2 år 15 024 971        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 13 571 048        

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 229 680             106,33           

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 110 859             51,32             

Nasjonal sats 2020
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 231 600             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 111 800             

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2011 9 300

2012-2014 16 400

2015-2017 20 200

2018-2020 23 900

Beregning tilskuddssats for 2020

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2020



Grunnlag regnskapssats -  tall pr mnd
Barnetall pr januar 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 25 23 80 14 186 172

Barnetall pr februar 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 25 23 80 14 186 172



Barnetall pr mars 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 53 12 122 110

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 53 12 123 111

Totalt antall barn 0 44 25 23 79 14 185 171

Barnetall pr april 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 12 11 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 14 11 53 12 121 109

Antall små barn 0 13 12 11 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 53 12 123 111

Totalt antall barn 0 44 27 23 79 14 187 173



Barnetall pr mai 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 17 11 26 2 69 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 17 11 26 2 69 67

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 32 23 80 14 193 179

Barnetall pr juni 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 13 10 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 31 14 11 52 12 120 108

Antall små barn 0 13 13 10 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 52 12 122 110

Totalt antall barn 0 44 28 22 78 14 186 172



Barnetall pr juli

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 13 10 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 31 14 11 52 12 120 108

0

Antall små barn 0 13 13 10 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 52 12 122 110

Totalt antall barn 0 44 28 22 78 14 186 172

Barnetall pr august 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 14 12 9 27 3 65 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 15 12 9 28 3 67 64

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 41 32 22 82 13 190 177



Barnetall pr september 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 14 12 9 27 3 65 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 15 12 9 28 3 67 64

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 41 32 22 82 13 190 177

Barnetall pr oktober

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 15 12 9 29 4 69 65

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 16 12 9 30 4 71 67

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 42 32 22 84 14 194 180



Barnetall pr november 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 17 12 9 29 4 71 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 18 12 9 30 4 73 69

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 44 32 22 84 14 196 182

Barnetall pr desember 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 17 12 9 29 4 71 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 18 12 9 30 4 73 69

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 44 32 22 84 14 196 182



Barnetall beregning gjennomsnitt  2018 - grunnlag for beregning sats

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0 0 0 0 0 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 17-24 t/uke 0,00 0,42 0,00 0,25 0,42 0,00 1,08 1,08

0-2 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 41+ t/uke 0,00 14,00 12,08 9,75 26,92 2,67 65,42 62,75

3-6 år, 0-8 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 9-16 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 17-23 t/uke 0,00 0,42 0,25 0,58 0,00 0,00 1,25 1,25

3-6 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 41+ t/uke 0,00 28,50 16,83 11,83 53,50 11,17 121,83 110,67

Antall små barn 0,00 14,42 12,08 10,00 27,33 2,67 66,50 63,83

Antall store barn 0,00 28,92 17,08 12,42 53,50 11,17 123,08 111,92

Totalt antall barn 0,00 43,33 29,17 22,42 80,83 13,83 189,58 175,75
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Regnskap

2018

Område: 4 Oppvekst og kultur PENSJONER 4 589 055       

Enhet: 41 Barnehage PENSJONSPREMIE AFP -                   

Tjeneste: 2010 FØRSKOLE Arbeidsgiveravgift pensjon 234 042           

1010 FAST LØNN 11 353 867        Total pensjon 4 823 097       

1012 LØNN ASSISTENTER 10 116 131        

1017 T-TRINNSTILLEGG 671 750              Lønnsutgifter art sum 010-089 23 770 679     

1020 VIKARER 929 904              Pensjonspåslag 3 090 188       

1021 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON 430 585              Arbeidsgiveravgift 157 600           

1022 VIKAR VED SYKDOM 156 641              Totalt pensjonspåslag 3 247 788       

1040 OVERTID 111 801              

1090 PENSJONER 4 589 055          

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 65 273                

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 310 187          

1100 KONTORMATERIELL 21 266                

1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 16 486                

1102 Div.innkjøp.utg. knyttet til foreldrebet/mat 25% mva 11 248                

1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 61 657                

1106 ARBEIDSMATERIELL 1 510                  

1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 5 156                  

1115 MATVARER 658 600              

1116 BEVERTNING 629                     

1120 RENHOLDSARTIKLER 37 685                

1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE 7 716                  

1123 VELFERDSTILTAK BRUKERE 4 095                  

1127 ERKJENTLIGHETSGAVER 2 695                  

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 1 116                  

1130 TELEFONUTGIFTER 52 550                

1131 PORTO 941                     

1132 DATAKOMMUNIKASJON 150 033              

1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 12 800                

1142 TRYKKING/KOPIERING 19 430                

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 58 000                

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 367                     

1161 KM.GODTGJØRELSE 12 052                

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 5 760                  

1167 KLESGODTGJØRELSE 59 706                

1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 12 620                

1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 9 384                  

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 41 197                

1196 KONTINGENTER 450                     

1200 INVENTAR OG UTSTYR 101 464              

1201 EDB-UTSTYR 33 753                

1203 BØKER 11 767                

1225 LEASING MASKINER 38 725                

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 5 928                  

1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 18 095                

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 5 308                  

1260 RENHOLDSTJENESTER 3 924                  

1272 KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER 2 372 638          

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 246 007              

1506 GEBYRER OG MORARENTER 608                     

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 961 299-          

1603 FORELDREBETALING MAT 562 775-              

1621 DIVERSE INNTEKTER 183 321-              

1627 KAFFEPENGER 59 452-                

1630 HUSLEIEINNTEKTER 1 890-                  

1700 REFUSJONER FRA STATEN 166 648-              

1710 REFUSJON SYKEPENGER 2 078 806-          

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER 519 836-              

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 246 007-              

1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 61 647-                

Sum tjeneste: 2010 FØRSKOLE 23 996 877        

Korrigering feilføring styrket barnehagetilbud 176 878              

Sum barnehager netto 24 173 755        

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 961 299-          

1603 FORELDREBETALING MAT 562 775-              

sum barnehager brutto 30 697 829        

Pensjonskostnader kommunale barnehager 4 589 055          

Brutto barnehager med fratrekk pensjon 26 108 774        

Pensjonspåslag 3 090 188          

Arbeidsgiveravgift 157 600              

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 29 356 562        



Funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER

1010 FAST LØNN 436 456      

1017 T-TRINNSTILLEGG 251              

1022 VIKAR VED SYKDOM 190 165      

1030 EKSTRAHJELP 14 665         

1070 LØNN VEDLIKEHOLD 427 889      

1075 LØNN RENHOLD 886 957      

1090 PENSJONER 390 140      

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 2 996           

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 116 473      

1120 RENHOLDSARTIKLER 77 502         

1125 KLÆR OG SKO 3 779           

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 254              

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 15 160         

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 52                

1161 KM.GODTGJØRELSE 900              

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 2 196           

1180 ENERGI 311 154      

1185 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 27 462         

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 816              

1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 190 321      

1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 59 628         

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 7 084           

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 6 210           

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 203 360      

1627 KAFFEPENGER 1 080-           

1690 INNTEKTER EGEN SEKTOR 150 550-      

1710 REFUSJON SYKEPENGER 24 754-         

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 203 360-      

Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2 992 126   

Sum funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER 2 992 126    

Pensjonskostnader 410 037       

Brutto med fratrekk pensjon 2 582 089    

Pensjonspåslag 254 330       

Arbeidsgiveravgift 12 971         

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 2 849 389    



PENSJONER 390 140       

PENSJONSPREMIE AFP -                

Arbeidsgiveravgift pensjon 19 897         

Total pensjon 410 037       

Lønnsutgifter art sum 010-089 1 956 383    

Pensjonspåslag 254 330       

Arbeidsgiveravgift 12 971         

Totalt pensjonspåslag 267 301       



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2018

Funksjon 201 uten pensjonspåslag 26 108 774        

Funksjon 221 uten pensjonspåslag 2 582 089          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2018 28 690 863        

Administrasjonskostnader 1 233 707          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2018 29 924 570        

Kommunal deflator 2019 897 737             3,0 %

Kommunal deflator 2020 955 492             3,1 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 31 777 799        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 0,00 0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 1,08 1092 1965,6 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 65,42 141300 254340 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 0,00 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 1,25 1260 1260 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 121,83 263160 263160

Antall små barn 66,50 142392 256306

Antall store barn 123,08 264420 264420

Totalt antall barn 189,58 406812 520726

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 142 392             66                   119                

Antall store heltidsplasser 264 420             122                122                

Totalt 406 812             188                241                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 15 641 305        

Barn 3-6 år 16 136 494        

Sum 31 777 799        

Foreldrebetaling 6 494 867          3135 Foreldrebetaling pr måned 2020

Kostpenger 2018 562 775             

Kommunal deflator 2019 16 883               

Kommunal deflator 2020 17 969               

Totalt kostpenger etter omregning 597 628             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 7 092 494          

Foreldrebetaling 2018 og kostpenger 2016, barn 0-2 år 2 482 509          

Foreldrebetaling 2018 og kostpenger 2016, barn 3-6 år 4 609 985          

sum 7 092 494          

Offentlig finansiering barn 0-2 år 13 158 796        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 11 526 509        

Beregnet tilskuddssats for drift 

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 199 611             92,41             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 94 158               43,59             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 2019

Drift og kapitaltilskudd 2020
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 199 611             92,41             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 94 158               43,59             

Nasjonal sats 2020
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 231 600             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 111 800             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2010 9 500

2011-2013 16 700

2014-2016 20 200

2017-2019 21 400

Pensjonspåslaget utgjør pr heltidsplass 

Sum kostnader inkl pensjonspåslag 32 205 951        

Sum kostnader eksl pensjonspåslag 28 690 863        

Pensjonspåslag 3 515 088          

Kommunal deflator 2018 3 % 105 453             

Kommunal deflator 2019 3,1 % 112 237             

Sum pensjonspåslag inkl deflator 3 732 778          

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 27 871               

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 15 484               

Beregning tilskuddssats for 2020 uten pensjon  

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
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